
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA DUTA 
A TERME EL DIA 27 DE MARÇ DE 2017. 
 
 SENYORS ASSISTENTS 

Sr. Alcalde-President: 
Sr. Adam Tomàs i Roiget. 

Regidors membres: 
Sr. Miquel Subirats i Garriga  

Sra. Inés Martí i Herrero 
Sr. Ramon Bel i Serrat 

Sr. Marc Fornós i Monllau  
Sr. Tomàs Bertomeu i Balart 
Sra. Susanna Sancho i Maigí 

Sra. Joanna Isabel Estévez i González 
Sr. Daniel Forcadell i Ferreres 

Sr. Pau Cid i Espelta 
Sra. Júlia Barberà i Manrique 

Sra. Manuela Cid i Espuny 
Sr. Francesc Paz i Belmonte 

Sr. Josep Tomàs Reverté i Vidal 
Sra. Isabel Ferré i Roca 

Sra. Maria del Mar Panisello i Rodera 
Sr. Albert Roig i Cervera 

Sr. Francesc Josep Miró i Melich 
Sra. Anna Maria Tomàs i Talarn 

Sra. Rosa Pertegaz i Lafont 
Sr. Germán Ciscar i Pastor 

Secretària: 
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri. 

 
A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-set de març de dos mil disset. 
 
Essent les vint hores es constitueixen en aquesta Casa Consistorial els Srs. 
membres de l'Ajuntament Ple, que s’expressen a l'encapçalament, sota la 
Presidència del Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, assistit de la 
sotasignat, Secretària general de la Corporació, estant també present la 
Interventora, Maria del Mar Medall González, a l'objecte de dur a terme la 
sessió ordinària convocada per al dia de la data, amb el següent ordre del dia: 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 27 de febrer de 2017. 



2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia número 286 a 521 de 2017. 
3. Donar compte de les contractacions d’urgència. 
4. Donar compte del Decret d’Alcaldia número 380/2017, de delegació de 

funcions d’alcaldia. 
5. Aprovació inicial de la modificació puntual número 46 del POUM per 

incloure com a BCIL al Catàleg del patrimoni històric, artístic i 
arquitectònic l’edifici de l’antic convent - escola de les monges 
Carmelites Terciàries. 

6. Aprovació inicial de la 6a. fase del Pla d’ordenació i ocupació de 
recursos humans i modificació de la relació de llocs de treball. 

7. Sol·licitud de declaració de compatibilitats de treballadores. 
8. Aprovació inicial modificació ordenança fiscal número 13, reguladora de 

la taxa pel cementiri municipal. 
9. Aprovació inicial de l’expedient número 6 de modificació del pressupost. 
10. Aprovació d’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 

1. 
11. Aprovació d’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 

2. 
12. Aprovació d’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 

3. 
13. Aprovació d’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 

4. 
14. Aprovació d’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 

5. 
15. Donar compte del pla pressupostari  a mig termini 2018 – 2020. 
16. Aprovació del canvi de denominació dels carrers Garcia Morato i Ruiz de 

Alda. 
17. Aprovació de la correcció lingüística dels carrers d’Amposta. 
18. Acceptació de renúncia a cessió d’ús de local de l’hotel d’entitats. 
19. Resolució d’expedient sancionador en matèria de gossos perillosos. 
20. Recurs de reposició contra resolució d’expedient sancionador en 

matèria de gossos perillosos. 
21. Moció de PxC per eliminar el topall de 20.000 € per poder obtenir el 

95% de bonificació de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana. 

22. Moció del PSC – CP per instar al Ple a tramitar sobre la reinversió del 
superàvit. 

23. Moció del PSC – CP per instar al Ple a tramitar la millora en l’ordenació 
de la circulació del trànsit de l’Av. de la Ràpita davant la benzinera Bon 



Àrea Guissona. 
24. Moció del PSC – CP per instar al Ple a sol·licitar a la Generalitat una 

oficina, pròpia o compartida amb l’administració local, de l’Agència 
Tributària de Catalunya, en vista de la supressió del servei que 
actualment està prestant als contribuents del Montsià l’oficina 
liquidadora d’impostos de la Generalitat, articulada actualment al 
Registre de la propietat núm. 1 d’Amposta. 

25. Precs i preguntes. 
 
Obert l’acte per la Presidència va conèixer el Ple de la Corporació dels 
assumptes inclosos a l'ordre del dia abans esmentats, adoptant-se els 
següents acords: 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 DE FEBRER DE 
2017. 
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 
27 de febrer de 2017. 
 
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA NÚMERO 286 A 521 DE 
2017. 
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia números 286 a 521 de l’any 2017, 
restant el Ple assabentat. 
 
3. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA. 
Es dóna compte de les contractacions següents: 
 M.C.V. com a auxiliar administrativa per a la policia local del 24 de febrer 

al 23 d’agost de 2017. 
 I.C.R.R. com a administrativa de l’àrea de joventut del 21 de febrer al 20 

de maig de 2017. 
 J.F.F. com a xofer dels serveis municipals del 21 de febrer al 31 de març 

de 2017. 
 L.C.C. com a Tècnica tutora del programa Joves per l’ocupació de l’1 

d’abril de 2017 al 31 de març de 2018. 
 S.L.R. com a tècnica d’orientació i acompanyament en el procés de 

contractació dels participants del programa 30 PLUS del 7 de març de 
2017 al 30 de juny de 2018. 

 P.E.S. com a monitor de plàstica a l’escola Soriano Montagut i a les Llars 
d’infants del 7 de març al 6 d’abril de 2017. 

 C.S.R. com a auxiliar de les llars d’infants  del 5 d’abril al 4 de maig de 



2017. 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
4. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 380/2017, DE 
DELEGACIÓ DE FUNCIONS D’ALCALDIA. 
Seguidament es dona compte del Decret de l’Alcaldia número 380/2017, de 
7 de març, que es transcriu a continuació: 
“Donada la celebració de les eleccions municipals el dia 24 de maig de 2015, 
i havent-se procedit el dia 13 de juny de 2015 a la constitució de la Nova 
Corporació Municipal i, la possibilitat de delegar funcions d’alcaldia a 
regidors/es municipals. 
En virtut de les atribucions que em confereixen els articles 21.1 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de Bases de Règim Local, i l’article 
46.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions 
Locals, 
RESOLC: 
PRIMER. Delegar de forma específica a favor de la Sra. Susanna Sancho i 
Maigí, Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament d’Amposta, les següents matèries: 
 La facultat de resolució sobre les propostes de modificació, alta i baixa 

del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) 
 La facultat de resolució sobre les propostes de modificació, alta i baixa 

de la Teleassistència d’Atenció Domiciliària (TAD) 
 La facultat de resolució de les propostes respecte l’adjudicació i 

revocació d’àpats a domicili.  
 La facultat de resolució sobre les propostes relatives a l’adjudicació i 

revocació dels ajuts d’urgència. 
 La facultat de resolució sobre les propostes de formació professional, 

així com la signatura de documents relatius a aquests compromisos i a 
la seva aplicació.  

 L’assistència a reunions pròpies del servei fora de la ciutat, com per 
exemple, les Taules Territorials, visites al Poble Nou del Delta, etc.” 

El Ple resta assabentat. 
 
5. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 46 DEL 
POUM PER INCLOURE COM A BCIL AL CATÀLEG DEL PATRIMONI HISTÒRIC, 
ARTÍSTIC I ARQUITECTÒNIC L’EDIFICI DE L’ANTIC CONVENT - ESCOLA DE LES 
MONGES CARMELITES TERCIÀRIES. 
Vista la proposta de modificació puntual número 46 del POUM per incloure 



com a BCIL al Catàleg del patrimoni històric, artístic i arquitectònic l’edifici 
de l’antic convent - escola de les monges Carmelites Terciàries, redactada 
per l'Arquitecte municipal J.C.M. 
Vist l'informe de Secretaria, el Ple de la Corporació, amb el vot favorable 
dels 11 membres del grup d’EA – AM i del membre del grup de PxC i 
l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU, dels 2 membres del grup del 
PSC – CP i del la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, i, per tant, amb el 
quòrum de la majoria absoluta legal, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual número 46 del POUM 
per incloure com a BCIL al Catàleg del patrimoni històric, artístic i 
arquitectònic l’edifici de l’antic convent - escola de les monges Carmelites 
Terciàries, redactada per l'Arquitecte municipal J.C.M. 
SEGON. Donar trasllat de la proposta inicialment aprovada a l’Oficina de 
medi ambient de les Terres de l’Ebre, per tal que, de conformitat amb el que 
determina l’article 7.2 de la Llei 6/2009,  procedeixi a la declaració de no 
subjecció de la proposta de modificació a avaluació ambiental, per quant 
resta exclosa dels supòsits de subjecció a dita avaluació previstos a l’apartat 
1 del propi article. 
TERCER. Sotmetre a informació pública l’expedient, pel termini d’un mes, 
mitjançant la publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí oficial de la 
Província i un dels diaris de major circulació de la Província, als efectes de la 
presentació d’al·legacions o reclamacions. 
QUART. Donar audiència als Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals 
confini amb el del municipi d’Amposta. 
CINQUÈ. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, per tal de 
dictar les disposicions necessàries en ordre a l’execució dels presents 
acords. 
Intervencions dels membres: 
El regidor Sr. Francesc J. Miró diu que el grup del PSC va demanar la 
modificació del POUM per protegir la totalitat de l’edifici, amb l’actuació de 
l’equip de govern, resta la part de l’edifici que enfronta al mercat qualificat 
com clau 11, la qual cosa podria donar lloc a la segregació de la propietat i 
la instal·lació d’algun dels usos admesos en dita clau, incompatible amb 
l’edifici que es vol protegir. S’han abstingut per entendre que aquesta no és 
la via, tal i com ja van manifestar; però, l’equip de govern no ha acceptat. 
El Sr. Alcalde respon que amb l’actuació es tira endavant la voluntat de 
protegir l’edifici, mantenint la línia que pensaven és la fórmula correcta, tot i 
respectar l’opinió del grup socialista. 
 



6. APROVACIÓ INICIAL DE LA 6A. FASE DEL PLA D’ORDENACIÓ I OCUPACIÓ 
DE RECURSOS HUMANS I MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL. 
Des de que es va constituir l’actual govern municipal, el 13 de juny de 2015, 
una de les seves línies de treball ha estat orientar la planificació estratègica 
a través del desenvolupament d’un marc organitzatiu i de funcionament 
més eficient i eficaç que l’existent fins el moment. 
Línia de treball que suposa canvis organitzatius per a la millora i la 
racionalització dels serveis existents, que s’inicià formalment el 30 de 
novembre de 2015 i que en l’actualitat continuen en fase de 
desenvolupament, en el benentès que impliquen modificacions tant en la 
organització funcional de l’ajuntament com en els llocs de treball de 
l’organització. 
En relació a l’Àrea d’Hisenda, Règim Intern i Personal s’han realitzat ja 
diversos canvis, si bé no s’ha finalitzat totalment el projecte d’àrea que el 
govern considera idoni des del punt de vista organitzacional, tenint en 
compte les restriccions pressupostàries i de personal que les 
administracions públiques pateixen en l’actualitat. 
Els canvis realitzats a l’Àrea fins el moment han estat els següents, d’acord 
amb els acords de Ple de dates 30/11/2015, 29/02/2016, 30/05/2016, 
28/11/2016 i 28/12/2016: 
 Creació del lloc d’administratiu/va de gestió, C1, adscrit a l’àrea 

d’Hisenda, Subàrea Intervenció, Oficina d’Intervenció Tresoreria, amb 
complement de destí 18, nivell professional 9 i codi 06.03.01.02.01.07, 
vinculat a l’amortització del lloc de treball d’auxiliar administratiu/va de 
gestió, adscrit a l’àrea d’Hisenda, Subàrea Intervenció, Oficina 
d’Intervenció Tresoreria, amb codi  06.03.01.02.01.05. 

 Creació de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, de caràcter transversal, 
depenent de l’Àrea de Règim Intern vinculat al Pla d’ordenació de 
l’edifici de l’Ajuntament, edifici que alberga les principals dependències, 
que implica una racionalització dels fluxos de treball, millora  de la 
seguretat en el treball, estalvi energètic i optimització de recursos. 

 Modificació de les adscripcions funcionals dels llocs de treball de 
l’auxiliar de suport, amb codi 06.02.01.01.01.06, i de l’auxiliar de suport 
amb codi 06.02.01.01.01.05, ambdós llocs de treball classificats a l’Àrea 
de Règim Interior, Personal i Noves Tecnologies, subàrea de règim 
interior, Secretaria, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, la qual forma part de 
la mateix àrea i subàrea a la que ja estan adscrits ambdós llocs de 
treball, una vegada s’iniciï formalment el servei de la Oficina. 



 Creació del lloc de Tècnic/a d’Administració Especial, A1, adscrit a l’àrea 
d’Hisenda, amb codi 06.03.01.02.01.07, complement de destí 24 i 
complement específic nivell professional 17. 

 Creació del lloc de Tècnic/a d’Administració Especial, lletrat/da, A1, 
adscrit a l’àrea de Règim Interior, Personal i Noves Tecnologies, Subàrea 
de règim Interior, Secretaria, amb codi 06.02.01.01.01.08, complement 
de destí 24 i complement específic nivell professional 17. 

 Creació del lloc d’administratiu/va, adscrit a l’àrea de Règim Interior, 
Personal i Noves Tecnologies, Subàrea de règim Interior, Secretaria, 
amb codi 06.02.01.01.01.09 

 Amortització del lloc de treball d’auxiliar administrativa de gestió 
adscrita a l’Àrea d’Hisenda, Subàrea Intervenció, Oficina Intervenció 
Tresoreria, amb codi 06.03.01.02.01.04. 

 Modificació de les fitxes descriptives de les persones habilitades 
nacionals, secretària general i interventora, en el sentit de fixar per 
aquests dos llocs de treball la dedicació especial (disponibilitat i 
flexibilitat) 

 Modificació de les fitxes descriptives del lloc de treball de cap d’Unitat 
d’estadística, amb codi 06.02.01.02.01, en el sentit de suprimir les 
funcions que exercia de secretària de l’alcalde. 

 Modificació de la fitxa descriptiva del lloc de treball de “responsable de 
l’àmbit jurídic”, amb codi 06.02.01.01.01.01, en el sentit de suprimir la 
dedicació “dedicació especial. Disponibilitat i flexibilitat superior”. 

 Modificació de la fitxa descriptiva del lloc de treball “responsable àmbit 
econòmic i RRHH”, amb codi 06.02.02.01.01, en el sentit de suprimir la 
dedicació “dedicació especial. Disponibilitat i flexibilitat superior”, així 
com suprimir les següents tasques específiques: redactar el Pla d'Acció 
Municipal a 4 anys a partir del programa electoral dels grups polítics 
guanyadors de les eleccions, elaborar el marc pressupostari a mig 
termini i revisar-ho periòdicament per a detectar disfuncions, 
confeccionar el projecte del pressupost municipal de totes les àrees 
municipals (ingressos i despeses) i definir els seus objectius 
pressupostaris 

Així mateix, amb l’aprovació del pressupost general de la corporació relatiu 
a l’exercici 2017, es va procedir a la modificació de la plantilla afectant 
també a l’àrea que ens ocupa. La modificació es concreta en la creació d’una 
plaça de Tècnic/a mitjà/na de RRHH. Fet pel qual correspon modificar la 
relació de llocs de treball en aquest sentit, és a dir, creant el lloc de treball. 
Un lloc de treball de règim funcionarial, escala administració especial i amb 



titulació específica, aquesta és, diplomatura en relacions laborals, ciències 
del treball o equivalent, més la disposició d’una formació especialitzada en 
matèria de prevenció de riscos laborals, ateses les tasques que la persona 
que l’ocupi ha de desenvolupar i descrites a la fitxa descriptiva del lloc de 
treball que s’annexa al present acord.  
La reorganització projectada afecta especialment la subàrea de personal, 
atès que s’ha procedit a un anàlisi de les funcions projectades per aquesta 
subàrea per l’anterior govern juntament amb qui realitza efectivament 
aquestes funcions i quines són les necessitats que considera essencials 
aquest govern en l’actualitat. 
I fruït d’aquest diagnosi s’ha considerat idònia la reorganització de la 
subàrea, consistent, bàsicament, en la distribució formal de les funcions 
efectivament prestades (en l’actualitat no es corresponen les funcions 
assignades a un lloc de treball amb qui efectivament les està executant), 
d’una banda, i a la determinació de les necessitats de personal que són 
necessàries per la subàrea d’acord amb les necessitats que considerem 
essencials i que en l’actualitat no es cobreixen. 
Així doncs, resulta imprescindible per la subàrea de referència un tècnic/a 
de RRHH que pugui, d’una banda, representar l’ajuntament i els seus 
organismes davant la Inspecció de Treball, el Tribunal del Social o el 
Tribunal Superior de Justícia en el seu àmbit de treball, el de personal, tal 
com es detalla a la fitxa del lloc de treball, i que, de l’altra, es faci càrrec de 
la prevenció de riscos laborals tant a nivell intern com en el control extern 
que li correspon a l’ajuntament i els seus organismes. Funcions que 
requereixen d’unes titulacions específiques que habiliten per exercir-les.  
La reorganització projectada afecta, a més, el lloc de treball identificat a la 
Relació de Llocs de Treball com a Tècnic de gestió de planificació i de 
recursos humans, amb codi 02.02.01.01, de règim laboral, i definit a la 
plantilla com assessor econòmic, doncs amb aquesta ha quedat buit de 
contingut funcional. A més d’ésser un lloc de treball de règim laboral, règim 
no idoni per a les funcions de personal. Lloc de treball no ocupat en 
propietat en l’actualitat sinó com a indefinit no fixe, pel Sr. F.M.  
L’assumpte del règim laboral ja va ser detectat per la Diputació de 
Tarragona, responsable de l’elaboració de la Relació de Llocs de Treball 
original, i, a aquests efectes, ja va determinar la necessitat de suprimir 
aquesta plaça i lloc de treball de personal laboral i crear una plaça i lloc de 
personal funcionari. 
A la Relació de Llocs de Treball publicada, Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona de data 4/03/2015, ja consta la observació en el lloc de Tècnic de 



gestió de planificació i de recursos humans, amb codi 02.02.01.01, de règim 
laboral, “a extingir amb la provisió del lloc de Responsable àmbit econòmic i 
RRHH” identificat a la RLT com a personal funcionari, amb codi 
02.02.01.01.01”. 
Per tant, coincidim amb la Diputació de Tarragona, en la necessitat de 
suprimir el lloc de treball de règim laboral de referència. 
No coincidim però en quin és el lloc de treball de règim funcionarial idoni 
per la subàrea de personal, com s’ha detallat en els paràgrafs anteriors. 
La Diputació va proposar una simple modificació de règim, de laboral a 
funcionari, amb el mateix perfil que el de règim laboral, el d’un A1 sense 
especificar titulació, el qual, per tant, no pot garantir les funcions que 
aquest govern considera necessàries a l’àrea i que s‘han detallat 
anteriorment. 
 En conseqüència, doncs, el lloc de treball de responsable àmbit econòmic i 
RRHH identificat a la RLT com a personal funcionari, amb codi 
02.02.01.01.01, no previst a la plantilla ni, per tant, ocupat, i amb les 
mateixes funcions assignades que el Tècnic de gestió de planificació i de 
recursos humans esmentat en el paràgraf anterior, esdevé innecessari.  
Cal afegir, a més, els motius pels quals les funcions d’aquests dos llocs de 
treball, coincidents, són innecessàries, malgrat haver argumentat ja de 
forma suficient les amortitzacions proposades dels llocs de treball que fins 
ara  figuraven a la subàrea de personal.  
En la primera fase del Pla d’Ordenació i d’Ocupació de Recursos Humans i 
simultània adequació de l’estructura organitzativa de l’ajuntament 
d’Amposta així com de la RLT, aprovada pel Ple de l’ajuntament en data 30 
de novembre de 2015, ja es modificà el seu contingut funcional, en el sentit 
de modificar la seva fitxa descriptiva, suprimint la dedicació “dedicació 
especial. Disponibilitat i flexibilitat superior” així com les següents tasques 
específiques: redactar el Pla d'Acció Municipal a 4 anys a partir del 
programa electoral dels grups polítics guanyadors de les eleccions (atès que 
ja era assumit per la cap de premsa i protocol), elaborar el marc 
pressupostari a mig termini i revisar-ho periòdicament per a detectar 
disfuncions (atès que ja era assumit per la Intervenció general), 
confeccionar el projecte del pressupost municipal de totes les àrees 
municipals (funció que correspon d’acord amb la LRBRL a l’Alcalde) i definir 
els seus objectius pressupostaris (funció que correspon a l’Alcalde). 
La resta de  funcions específiques d’aquest lloc de treball es detallen a 
continuació, d’acord amb el que s’estableix a la RLT degudament aprovada: 
1. Informar a l'equip de govern sobre les mesures que cal adoptar per fer 



front a situacions no previstes al pressupost.  
2. Assessorar sobre la viabilitat dels nous serveis i sobre la sostenibilitat 

dels ja existents. Analitzar la forma de prestar-los. 
3. Informar sobre els resultats econòmics-financers que recullen els 

diferents indicadors pressupostaris als regidors i gestors.  
4. Proposar conjuntament amb la resta d'àrees de promoció econòmica 

mesures per incentivar les polítiques de desenvolupament econòmic i 
de foment de l'ocupació.  

5. Assessorar i orientar a la corporació sobre els aspectes pressupostaris 
dels diferents àmbits organitzatius. 

6. Elaborar plans d'objectius i millores organitzatives de les diferents àrees 
municipals. 

7. Confeccionar mensualment la nòmina i comptabilitzar-la. Liquidar 
l'IRPF. 

8. Controlar les baixes, permisos, absències i vacances del personal i 
redactar informes sobre les sol·licituds dels empleats  

9. Informar del cost de totes les contractacions del personal temporal i del 
seu encaix al pressupost.  

10. Preparar tota la documentació necessària per a negociar amb els 
representants dels treballadors. Secretària del regidor a les reunions 

11. Assessorar al regidor de Personal en els temes a tractar a les reunions 
del Comitè Unitari de Personal i la Comissió Informativa de Personal, i 
acompanyar-lo a les reunions.  

12. Informar i respondre als requisits de la Inspecció de Treball i de 
l'Autoritat Laboral en matèria de seguretat, salut i prevenció de riscos 
laborals.  

13. Realitzar el seguiment de la normativa, jurisprudència i doctrina jurídica 
relacionada amb el desenvolupament del lloc de treball 

Totes les funcions relatives a pressupost, aquestes són, la 1 (informar a 
l'equip de govern sobre les mesures que cal adoptar per fer front a 
situacions no previstes al pressupost), la 3 (informar sobre els resultats 
econòmics-financers que recullen els diferents indicadors pressupostaris 
als regidors i gestors), la 5 (assessorar i orientar a la corporació sobre els 
aspectes pressupostaris dels diferents àmbits organitzatius), la 9 (informar 
del cost de totes les contractacions del personal temporal i del seu encaix al 
pressupost), entenem que han de ser assumides i ja s’assumeixen des de la 
Intervenció general. A més cal tenir en compte que la Intervenció general 
serà reforçada enguany per un tresorer/a d’habilitació nacional i un Tècnic 
d’Administració Especial Intervenció (ja treballant), d’acord amb els 



requeriment legals, pel que fa a l’habilitació nacional, i a l’adequació de 
l’estructura municipal iniciada el 2015 pel que fa al TAE, i ja reflectida a la 
RLT. 
També la funció 2 (assessorar sobre la viabilitat dels nous serveis i sobre la 
sostenibilitat dels ja existents) és assumida ja per la Intervenció general i 
entenem que així ha de ser. Quant a la segona part d’aquesta funció, 
analitzar la forma de prestar-los, s’assumeix ja per la secretària general en 
els seus informes jurídics. 
La funció 4 (proposar conjuntament amb la resta d'àrees de promoció 
econòmica mesures per incentivar les polítiques de desenvolupament 
econòmic i de foment de l'ocupació), no és assumida per aquest lloc de 
treball, sinó, i així considerem que és idoni per a la organització del treball, 
des de les àrees de promoció econòmica i ocupació, amb sengles tècniques 
municipals al capdavant des de fa anys. Amb aquest govern, per exemple, 
han estat aquestes àrees les que han elaborat, treballat, les bases d’ajut a la 
contractació, de recerca industrial i la millora del comerç sense la 
intervenció del lloc de treball que es proposa amortitzar. 
En relació a la funció 13 (realitzar el seguiment de la normativa, 
jurisprudència i doctrina jurídica relacionada amb el desenvolupament del 
lloc de treball) es considera innecessària, doncs ja és assumida per la 
Secretària general i el tècnic superior de secretaria, ambdós personal 
funcionari de l’ajuntament. 
Quant a la funció 10 (preparar tota la documentació necessària per a 
negociar amb els representants dels treballadors), des de fa mesos es va 
adscriure a una funcionària de l’ajuntament per a l’elaboració de les actes 
de reunió entre el regidor de personal i la representació dels treballadors i 
treballadores. I és aquesta mateixa funcionària la que prepara tota la 
documentació necessària per a negociar amb els representants dels 
treballadors/es. Motiu pel qual aquesta funció tampoc és assumida pel 
responsable econòmic i de personal, lloc de treball de règim laboral. 
En el mateix àmbit d’actuació, la funció 11 (assessorar al regidor de 
Personal en els temes a tractar a les reunions del Comitè Unitari de 
Personal i la Comissió Informativa de Personal, i acompanyar-lo a les 
reunions) és absorbida per la secretària general de la corporació, com una 
de les seves funcions legalment reconegudes. 
La funció 6 (elaborar plans d'objectius i millores organitzatives de les 
diferents àrees municipals) l’està portant a terme una empresa externa la 
que, alhora, analitza, sistematitza i racionalitza els procediments 
administratius per a l’impuls de l’administració electrònica, juntament amb 



el cap d’informàtica, l’arxiver municipals i dos tècnics experts més que 
s’incorporaran a l’equip, un informàtic/a i un/a tècnic/a de procediments, 
doncs aquestes funcions requereixen d’uns coneixements específics de les 
noves Lleis 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques i Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, juntament d’un coneixement d’implementació de 
l’administració electrònica vinculat de forma directa a la millora 
organitzativa. 
La funció 7 i la funció 12, aquestes són, confecció mensual de la nòmina i 
liquidació de l’IRPF, d’una banda, i informar i respondre als requisits de la 
Inspecció de Treball i de l'Autoritat Laboral en matèria de seguretat, salut i 
prevenció de riscos laborals, de l’altra, són assumides per l’empresa Serveis 
integrals Plana, SL, segons adjudicació de la Junta de Govern Local de data 
29/12/2014, del contracte de serveis de col·laboració en la gestió de RRHH 
de l’ajuntament d’Amposta, per import de 23.573,88€ anuals, per termini de 
48 mesos, prorrogables fins a 24 mesos més per mutu acord. 
La funció 7 de comptabilització de la nòmina entenem que ha de ser 
absorbida la tresoreria municipal. 
I, finalment, la funció 8, pel que fa a la redacció d’informes sobre les 
sol·licituds dels empleats i el control de les baixes, permisos, absències i 
vacances del personal, entenem que ha de ser una tasca elaborada per 
l’empresa Serveis integrals Plana, SL, tenint en compte que està inclosa com 
a millora de servei per part d’aquesta en l’adjudicació efectuada a 
l’empresa.  
Per tot això, procedeix l’amortització d’aquests dos llocs de treball a la RLT i 
les places equivalents a la plantilla, amb codis 02.02.01.01.01 i  02.02.01.01, 
en aplicació d’aquella potestat organitzativa i del principi d’eficàcia establert 
a l’article 103.1 de la Constitució i a l’article 3.1 de la Llei 40/2015, de règim 
jurídic del sector públic. 
I correspon, així mateix, crear el lloc de treball, ja creada la plaça 
corresponent en plantilla, de Tècnic/a mitjà/na de RRHH, A2, règim 
funcionarial, diplomatura en relacions laborals o equivalent i amb formació 
específica superior de prevenció de riscos laboral, d’acord amb la fitxa 
descriptiva annexa.  
Es conseqüència del principi d’autonomia municipal reconegut a l’article 140 
de la Constitució, la competència sobre l’autoorganització dels ens locals tal 
com estableix l’article 4t de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local i l’article 8.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de 
abril, por el que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 



Catalunya.  
L’autoorganització s’exerceix servint els interessos públics que els són 
encomanats i d’acord al principi d’eficàcia, en virtut de l’article 6 de la Llei de 
bases i l’article 7. 1 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
 Constitueixen competència de l’Alcaldia les decisions relatives a la 
reorganització dels serveis, competències implícites a les de dirigir el govern 
i administració municipal d’acord amb el que es disposa a l’article 53.1, b) 
del text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya. 
Atenent que quant al personal, la planificació que s’impulsa es fonamenta, 
per tant, en l’article 69 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Empleat Públic, que estableix que 
la planificació dels recursos humans a les Administracions Públiques tindrà 
com a objectiu contribuir a la consecució de l’eficàcia en la prestació dels 
serveis i de l’eficiència en l’ús dels recursos econòmics disponibles 
mitjançant la dimensió adequada dels seus efectius, la seva millor 
distribució, formació, promoció professional i mobilitat. 
Atenent que així mateix, l’apartat segon de l’esmentat article 69, manifesta 
que les Administracions Públiques podran aprovar Plans per la ordenació 
dels seus recursos humans, que incloguin, entre d’altres, algunes de les 
següents mesures: a) Anàlisi de les disponibilitats i necessitats de personal, 
tant des del punt de vista del nombre d’efectius, com del dels perfils 
professionals o nivells de qualificació. b) Previsions sobre els sistemes 
d’organització del treball i modificacions d’estructures de llocs de treball. c) 
Mesures de mobilitat d) Mesures de promoció interna i de formació del 
personal i de mobilitat forçosa e) La previsió de la incorporació de recursos 
humans a través de la Oferta Pública d’Ocupació. 
Atenent que cal tenir en compte, a més, l’article 32 del Decret legislatiu 
1/1997, de 31 de juliol, d’acord amb el qual la creació, la modificació, la 
refosa i la supressió de llocs de treball es realitzarà en tot cas mitjançant la 
relació de llocs de treball. 
Atenent que l'Ajuntament d'Amposta, en la seva qualitat d'administració 
pública de caràcter territorial ostenta les potestats reglamentàries i 
d'autoorganització, que la faculten per a aprovar, tant el Pla d'Ordenació i 
d’Ocupació de Recursos Humans com la modificació de la Relació de Llocs 
de Treball. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres 
del grup d’EA – AM i el vot en contra dels 6 membres del grup de CiU, dels 2 
membres del grup del PSXC – CP del membre del grup de PxC i de al 
regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, acorda: 



PRIMER. Aprovar inicialment el Pla d’Ordenació i d’Ocupació de Recursos 
Humans (6a fase) i simultània adequació de l’estructura organitzativa de 
l’ajuntament d’Amposta així com de la relació de llocs de treball i plantilla 
municipal, en els següents termes: 
A. Quant a creació de llocs de treball: 
 - Es crea com a personal funcionari el lloc de Tècnic/a mitjà/ana de RRHH, 
A2, adscrit a l’àrea d’Hisenda, Règim Intern i Personal, Subàrea de Personal, 
amb complement de destí 21, nivell professional 16, A2.2.0, i codi 
02.02.01.01.02, d’acord amb fitxa descriptiva que s’adjunta com Annex. 
B. Quant a amortització de llocs de treball: 
- S’amortitzen el lloc de treball de Tècnic de gestió de planificació i de 
recursos humans, personal laboral, amb codi 02.02.01.01, i de  Responsable 
econòmic i de recursos humans, personal funcionari, amb codi 
02.02.01.01.01, a la RLT, així com la supressió de la plaça equivalent a la 
plantilla municipal d’assessor econòmic. 
SEGON. Exposar al públic el present acord, per un termini de 15 dies hàbils, 
comptats a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona (en endavant, BOPT) i al Tauler d’anuncis municipal, 
a efectes de presentació d’al·legacions. 
TERCER. Considerar definitivament aprovat el present acord en el cas que 
no es presentin al·legacions. 
QUART. Contra l’aprovació definitiva o contra l’acord esdevingut definitiu es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent al de la seva publicació en el BOPT. 
Alternativament i deforma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des 
del dia següent al de la seva publicació. 
CINQUÈ. Notificar el present acord a la representació dels treballadors i 
treballadores així com a les persones interessades que ocupen aquests 
llocs de treball 
Intervencions dels membres: 
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz  manifesta que tal com s’ha 
manifestat en les altres ocasions, sobre les fases de Pla d’Ordenació de 
recursos humans i modificació de la RLT, el seu posicionament ha estat en 
contra des de l’inici, perquè les propostes que fa l’equip de govern confirmen, 
que amb la motivació política que ha preparat el regidor de personal i amb la 
d’avui, no té intenció de millorar la funcionalitat dels llocs de treball, ni de 
buscar l’optimització i qualitat del servei, com es vol fer creure, sinó del que es 



tracta, és d’encobrir un acomiadament, derivada d’una instrumentalització 
política oportunista i amb l’objectiu de crear pànic a la plantilla, posant a un 
cap de turc, fent un informe amb l’objectiu d’acomiadar a un treballador que 
porta més de 30 anys a la casa, amb la formació i vàlua més que demostrada, 
amb una trajectòria laboral intatxable i apreciada per tots els treballadors. 
També, a l’informe de secretaria, no apareix cap referència a expedients 
oberts a aquest treballador i d’altra banda, tal com també es posa de relleu, 
aquesta decisió ha d’estar negociada amb el comitè, cosa que no s’ha fet. Per 
tant, el seu vot ha estat contrari a aquesta decisió presa de manera unilateral 
lamentant el tracte discriminatori i caciquil envers a aquest treballador. 
El regidor Sr. German Ciscar diu que el grup de PxC votarà en contra. 
El regidor Sr. Francesc J. Miró manifesta que estem davant un fet inèdit, amb 
tot el comitè d’empresa, per unanimitat, en contra i fent arribar que no hi ha 
hagut negociació, per tant, el vot del grup del PSC – CP serà en contra, amb 
independència de la persona afectada, el treball de la qual els mereix tot el 
respecte, consideren que no es deuria haver amortitzat la plaça, sinó fer la 
negociació i assignar-li noves tasques. 
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que tenia l’esperança de que l’assumpte es 
retiraria de l’ordre del dia, abans de les qüestions organitzatives s’ha de 
pensar amb les persones i, en aquest cas, no s’ha fet, la proposta afecta a una 
persona que porta més de 30 anys treballant per l’Ajuntament sempre amb 
una gran professionalitat, el que es fa és buidar de contingut la plaça que 
ocupa per poder-la amortitzar, els sembla molt injust; desitja que el 
comunicat de l’Alcalde als treballadors sigui cert i que els negociacions amb el 
treballador afectat arribin a bon port, tot i que no en tenen confiança. 
El Sr. Alcalde diu que en cap cas fiquen en dubte la tasca feta pel treballador 
afectat, consideren que és necessari disposar d’un departament de recursos 
humans, no és normal que el cap d’aquest departament no sigui un 
funcionari. S’ha obert un procediment en que queda molt camí per negociar, 
com s’ha fet saber als representants del personal i als sindicats del territori 
davant el temor que hi poguessin haver més propostes que afectessin a altres 
treballadors, manifestant-se que serà la única que afecti un treballador a que 
se li oferirà una sortida negociada. No es tracta d’una modificació per 
qüestions de disciplina o derivada d’una voluntat política en contra del 
treballador afectat, sinó, com s’ha dit, per motius d’organització; també són 
sensibles a la sortida i esperen arribar a un acord satisfactori per a tots; 
tampoc es tracta d’un acomiadament polític, com s’ha dit, ja que de ser-ho 
s’hauria fet fa dos anys. Acaba dient que s’ha traslladat la tranquil·litat als 
treballadors i que està convençut que el temps els donarà la raó. 



La regidora Sra. Pertegaz diu que podrien haver retirat el punt de l’ordre del 
dia i realitzar la negociació que ha anunciat el Sr. Alcalde, responent aquest 
que la negociació no es realitzarà per la modificació de la relació de llocs de 
treball, sinó per tancar un acord amb el treballador afectat. No és la seva 
voluntat obrir un camí en aquesta línia i el temps acabarà demostrant si han 
encertat. 
 
7. SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ DE COMPATIBILITATS DE TREBALLADORES. 
En data 17 de febrer de 2017, amb registre d’entrada número 2694, la Sra. 
N.M.S., com a Tècnica tutora del programa Joves per l’Ocupació, de la 
Regidoria de polítiques actives d’ocupació de l’Ajuntament d’Amposta, com 
a personal laboral indefinida no fixa, sol·licita conciliar el lloc de treball pel 
qual està contractat amb l’Ajuntament d’Amposta, amb el desenvolupament 
d’una activitat privada com a membre del Torn d’intervenció professional de 
valoració d’ús i capacitat de les armes de foc per part dels cossos de 
seguretat i també de la selecció d’aspirants a policies locals del territori.  
En la mateixa sol·licitud ha exposat que, tot i no tenir un horari preestablert 
ni una periodicitat fixa, el servei que oferirà serà fora de l’horari laboral fixat 
en el sector públic. A més, destaca que no hi ha relació entre les tasques 
que desenvolupa en el sector públic i les que desenvoluparia en el privat.  
El 23 d’abril de 2013, es va emetre per la Secretària municipal l’informe 
4/2013, sobre el règim d’incompatibilitats aplicable al personal al servei de 
la Corporació municipal.  
En base el que disposa l’article 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i l’article 54.1.s) del Decret 214/1990, 
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals, correspon al Ple declarar les incompatibilitats del personal i 
autoritzar o denegar les sol·licituds sobre compatibilitats, per la qual cosa,  
el Ple municipal, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Declarar la compatibilitat de la Sra. N.M.S., personal laboral 
indefinit no fix de l’Ajuntament d’Amposta, per a l’exercici privat com a 
membre del Torn d’intervenció professional de valoració d’ús i capacitat de 
les armes de fos per part dels cossos de seguretat i també de la selecció 
d’aspirants a policies locals del territori. 
SEGON. Determinar que la declaració de compatibilitat per a l’exercici privat 
de l’activitat d’auxiliar administratiu queda subjecta al compliment de les 
següents limitacions: 
a) No podrà exercir, per si o mitjançant substitució, activitats privades, 

incloses les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la 



dependència o al servei d’entitats o particulars que es relacionen 
directament amb les que desenvolupi en el departament, organisme o 
entitat on estigui destinat. S’exceptuen d’aquesta prohibició les 
activitats particulars que, en exercici d’un dret legalment reconegut, 
realitzen per si mateix directament els interessats. 

b) Desenvolupament d’activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei 
d’entitats o particulars, en els assumptes en que estigui intervenint, hagi 
intervingut en els dos últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc 
públic. S’inclou en especial en aquesta incompatibilitat les activitats 
professionals prestades a persones a que s’estigui obligat a atendre en 
el desenvolupament del lloc públic. 

c) Pertànyer a Consells d’Administració u òrgans rectors d’empreses o 
entitats privades, sempre que l’activitat de les mateixes estigui 
directament relacionada amb les que gestioni el departament, 
organisme o entitat en que presti els seus serveis el personal afectat. 

d) El desenvolupament, per si mateix o persona interposada, de càrrecs de 
tot ordre en empreses o societats concessionàries, contractistes 
d’obres, serveis o subministraments, arrendatàries o administradores 
de monopolis, o amb participació o aval del sector públic, qualsevol que 
sigui la configuració jurídica d’aquella. 

e) La participació superior al 10% en el capital de les empreses o societats 
a que es refereix l’apartat anterior. 

f) Els reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de 
treball i l’horari de l’interessat i quedaran automàticament sense efecte 
en cas de canvi del lloc de treball en el sector públic.  

g) No percebre complements específics constituïts pel factor 
d’incompatibilitat, exclusivament o concepte equiparable ex art. 14 L 
21/1987, de 26 de novembre, o percebre complements específics 
constituïts pel factor d’incompatibilitat si no superen el 30% de la 
retribució bàsica, exclosa l’antiguitat, de conformitat amb la 
interpretació sistemàtica i conjunt del disposat a l’art. 16.4 L 53/1984, de 
26 de desembre, i l’article 14 L 21/1987, de 26 de novembre. 

TERCER. Realitzar la inscripció de la resolució de compatibilitat per 
desenvolupar aquesta activitat privada en el registre de personal 
corresponent. 
QUART. Comunicar els presents acords a l’interessada, al departament de 
personal, al departament de Secretaria, a la Intervenció municipal. 
 



En data 14 de març de 2017, amb registre d’entrada número 4221, la Sra. 
J.C.E., com a treballadora amb caràcter laboral indefinida no fixa a temps 
parcial adscrita al departament d’ensenyament de l’Ajuntament d’Amposta 
com a monitora de plàstica a les escoltes pels matins, i al departament de 
serveis socials, com a monitora del Centre obert infantil, per la tarda amb 
caràcter laboral temporal, amb el desenvolupament d’una activitat privada 
com a directora de lleure en un horari fora de la seva jornada laboral.  
El 23 d’abril de 2013, es va emetre per la Secretària municipal l’informe 
4/2013, sobre el règim d’incompatibilitats aplicable al personal al servei de 
la Corporació municipal 
En base el que disposa l’article 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i l’article 54.1.s) del Decret 214/1990, 
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals, correspon al Ple declarar les incompatibilitats del personal i 
autoritzar o denegar les sol·licituds sobre compatibilitats, per la qual cosa, 
el Ple municipal, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Declarar la compatibilitat de la Sra. J.C.E., personal laboral de 
l’Ajuntament d’Amposta, per a l’exercici privat desenvolupant el lloc de 
directora de lleure, fora del seu horari laboral.  
SEGON. Determinar que la declaració de compatibilitat per a l’exercici privat 
de l’activitat d’auxiliar administratiu queda subjecta al compliment de les 
següents limitacions: 
a) No podrà exercir, per si o mitjançant substitució, activitats privades, 

incloses les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la 
dependència o al servei d’entitats o particulars que es relacionen 
directament amb les que desenvolupi en el departament, organisme o 
entitat on estigui destinat. S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats 
particulars que, en exercici d’un dret legalment reconegut, realitzen per 
si mateix directament els interessats. 

b) Desenvolupament d’activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei 
d’entitats o particulars, en els assumptes en que estigui intervenint, hagi 
intervingut en els dos últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc 
públic. S’inclou en especial en aquesta incompatibilitat les activitats 
professionals prestades a persones a que s’estigui obligat a atendre en 
el desenvolupament del lloc públic. 

c) Pertànyer a Consells d’Administració u òrgans rectors d’empreses o 
entitats privades, sempre que l’activitat de les mateixes estigui 
directament relacionada amb les que gestioni el departament, 



organisme o entitat en que presti els seus serveis el personal afectat. 
d) El desenvolupament, per si mateix o persona interposada, de càrrecs de 

tot ordre en empreses o societats concessionàries, contractistes d’obres, 
serveis o subministraments, arrendatàries o administradores de 
monopolis, o amb participació o aval del sector públic, qualsevol que 
sigui la configuració jurídica d’aquella. 

e) La participació superior al 10% en el capital de les empreses o societats 
a que es refereix l’apartat anterior. 

f) Els reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de 
treball i l’horari de l’interessat i quedaran automàticament sense efecte 
en cas de canvi del lloc de treball en el sector públic.  

g) No percebre complements específics constituïts pel factor 
d’incompatibilitat, exclusivament o concepte equiparable ex art. 14 L 
21/1987, de 26 de novembre, o percebre complements específics 
constituïts pel factor d’incompatibilitat si no superen el 30% de la 
retribució bàsica, exclosa l’antiguitat, de conformitat amb la 
interpretació sistemàtica i conjunt del disposat a l’art. 16.4 L 53/1984, de 
26 de desembre, i l’article 14 L 21/1987, de 26 de novembre. 

TERCER. Realitzar la inscripció de la resolució de compatibilitat per 
desenvolupar aquesta activitat privada en el registre de personal 
corresponent. 
QUART. Comunicar els presents acords a l’interessada, al departament de 
personal, al departament de Secretaria, a la Intervenció municipal. 
 
8. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13, 
REGULADORA DE LA TAXA PEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 
Atesa proposta de l’Alcaldia d’incoar expedient de modificació de 
l’ordenança fiscal número 13 – Taxa del cementiri municipal per substituir la 
paraula de “perpetuïtat” per la de –concessió de 50 anys- que apareix a les 
tarifes per tal d’adaptar l’ordenança al Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya que estableix que les concessions administratives 
tindran una durada màxima de 50 anys i per tant en cap cas les concessions 
administratives podran tenir la consideració de perpètues ja que 
vulnerarien l’estipulat per la llei. 
Atesa la voluntat d’oferir als concessionaris la possibilitat d’un dret 
preferent de renovació de la concessió administrativa de serveis funeraris 
un cop exhaurit el termini de concessió vigent havent de pagar la taxa 
establerta de l’ordenança fiscal. 
Atès que l’article 20 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics 



determina que tota proposta d’establiment o modificació de la quantia 
d’una taxa deurà anar acompanyada d’una memòria econòmica – financera 
que justificarà l’import de la mateixa que es proposi i el grau de cobertura 
financera dels costos corresponents.  
Per altra banda l’article 24.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, del Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals indica que, l’import de les taxes per 
la prestació d’un servei o per la realització d’una activitat no podrà excedir, 
en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o activitat de que es 
tracti o, en el seu defecte, pel valor de la prestació rebuda. 
Vistos els informes de Intervenció i el dictamen de la Comissió d'Hisenda, el 
Ple de l'Ajuntament, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del 
grup d’EA – AM i el vot en contra dels 6 membres del grup de CiU, dels 2 
membres del grup del PSC –CP, del membre del grup de PxC  i de la 
regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació l’ordenança fiscal número 
13 de la Taxa del cementiri municipal. 
SEGON. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada 
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí oficial de la Província. 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un 
interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del RDL 2/2004 podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acord adoptats restaran definitivament aprovats. 
TERCER. Publicar en el Butlletí oficial de la Província els acords definitius que, 
un cop transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així 
com el text de l’Ordenança modificada. Aquesta publicació podrà contenir el 
text complet de l’Ordenança o limitar-se a la publicació dels elements 
essencials de determinació necessària per l’Ajuntament. 
 QUART. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords 
de modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un 
cop s’hagin aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’art. 
2) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria 
d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances. 
Intervencions dels membres: 
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz diu que votarà en contra d’aquesta 
proposta que ja es va retirar perquè els grups de l’oposició s’hi van manifestar 
en contra, a ben segur, si l’equip de govern ho fes més moltes coses no 



s¡’aprovarien. Considera que la modificació es realitza amb afany recaptatori i 
es pregunta si aquest és un primer pas per un increment futur de la taxa i 
com s’arbitraran les renovacions, tindr5à caràcter retroactiu i com ho faran i 
com es comunicarà a la ciutadania. 
El Sr. Alcalde respon que no sempre tenen perquè considerar favorables les 
propostes de l’oposició, en aquest cas en ser obligatori el cobrament 
s’estableix la taxa per renovació en un mínim 5%. 
El regidor delegat d’hisenda, Sr. Tomàs Bertomeu explica que les concessions 
indefinides vulneren la llei, per tant s’ajusta l’ordenança a la legalitat, atorgant-
se un dret preferent als titulars de les concessions per tal de permetre 
perpetuar la memòria i, com la llei no permet no pagar la taxa, es fixa una 
quantitat mínima del 5%, que equival a pagament únic de 30 euros per 50 
anys. El Sr. Alcalde referma que una taxa del 5% per la renovació, 
evidentment no té afany recaptatori i, a més cal tenir en compte que no es 
paga taxa per conservació del cementiri. 
 
9. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚMERO 6 DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST. 
Des de l'aprovació del pressupost de l’exercici 2017 el passat 28 de desembre 
de 2016, ha sorgit la necessitat de realitzar les següents despeses que no 
poden demorar-se fins el pròxim exercici, per a les quals no existeix crèdit o 
el pressupostat resulta insuficient: 

Suplements de crèdit 
00-9200-22799 Honoraris professionals diversos 2278,15 
01-3321-22100 Energia elèctrica Biblioteca 985,97 € 
01-3321-22700 Treballs neteja Biblioteca Comarcal 5.582,11 € 
01-3322-22100 Energia elèctrica Arxiu Comarcal 697,83 € 
01-3322-22700 Treballs manteniment Arxiu Comarcal 195,20 € 
01-3331-22100 Energia Electrica Arts Visuals 755,70 € 
01-3331-22609 Activitats generals Arts Visuals 541,93 
01-3331-22700 Treballs manteniment Arts Visuals 185,37 € 
02-3230-22100 Energia elèctrica Col·legi Consol Ferré 2.007,27 € 
02-3231-22100 Energia Elèctrica Col·legi Miquel Granell 3.156,69 € 
02-3232-22100 Energia elèctrica Col·legi Soriano Montagut 1.069,68 € 
02-3233-22100 Energia elèctrica Col·legi Agustí Barberà 2.378,04 € 
02-3234-22100 Energia elèctrica Col·legi Poble Nou 567,83 € 
02-3235-21300 Manteniment ascensor Llar d'Infants La Gruneta 57,41 
02-3236-22100 Energia elèctrica Llar d'Infants La Sequieta. 591,35 € 
02-3236-22700 Treballs manten.Llar d'Infants La Sequieta 3.578,73 € 



02-3237-22700 Treballs manteniment Centre Recursos 813,35 € 
02-3262-22100 Energia elèctrica Llar d'Infants La Sequieta. 1.732,56 € 
02-3262-22700 Treballs manteniment i neteja Escola d'Art 1.886,97 € 
03-3420-22700 Treballs manteniment Camp d'Esports 1.561,63 € 
03-3421-22100 Energia elèctrica Piscina Municipal 17.960,57 € 
03-3422-22700 Treballs neteja i manteniment Pav.Poliesportiu 862,99 € 
03-3423-22100 Energia elèctrica Pistes Poliesportives 518,04 € 
03-3424-22100 Energia elèctrica Pista Atletisme 3.683,99 € 
03-3424-22700 Treballs neteja Pista d'Atletisme 1.236,31 € 
03-3425-22100 Energia elèctrica Pistes Poble Nou 245,53 € 
03-3426-22100 Energia elèctrica Club de Rem 731,20 € 
03-3426-22700 Treballs neteja Club de Rem 390,41 € 
03-3427-22100 Energia elèctrica Piscina Poble Nou 588,36 € 
03-3428-22100 Energia elèctrica Centre Tecnificació 5.867,93 € 
03-3428-22700 Treballs manteniment Centre Tecnificació 3.287,60 € 
03-3429-22100 Energia elèctrica Pavelló d'Esgrima 766,28 € 
03-3429-22700 Treballs manteniment Pavelló Esgrima 845,90 € 
05-230-22799 Serveis interv. socioeducativa no resid. infants 20.991,44 € 

05-2310-22100 Energia elèctrica edifici C.Sant Roc 722,11 € 
05-2312-22100 Energia elèctrica Centre Serveis Socials C.Europa 560,59 € 
05-2312-22700 Treballs neteja edifici C.Sant Roc UBASP 976,02 € 
05-2313-22700 Treballs neteja edifici Centre Obert 1.301,36 € 
05-2315-22799 Treballs externs SAD Dependència 14448,87 
05-2319-22100 Energia elèctrica Local Entitats 279,24 € 
06-130-22100 Energia elèctrica edifici Policia Local 1.345,81 € 
06-130-22700 Treballs manteniment i neteja Edi.Policia 390,41 € 

07-4912-22700 Treballs neteja Telecentre 195,20 € 
07-9200-22000 Material d'oficina 1.853,03 € 
07-9200-22100 Energia elèctrica Edificis Municipals 1.343,47 € 
07-9200-22501 Tributs autonòmics 6.916,28 € 
07-9202-22002 Material informàtic d'oficina no inventariable 2.256,86 € 
07-931-22799 Confecció nòmines i S.Social 4.754,06 € 
08-439-22602 Promoció Publici.activit.cult.esport,comerç,recrea 1.565,33 € 

08-4911-22100 Energia elèctrica Amposta Ràdio 314,44 
08-4911-22700 Treballs neteja Amposta Ràdio 53,76 € 
09-1533-22100 Energia elèctrica Central de Serveis 1.341,31 € 
09-1533-22199 Material Brigada i altres 1.535,63 € 
09-1533-22700 Treballs neteja Central de Serveis 260,26 € 
09-163-22700 Treballs Externs neteja de carrers 19.876,01 € 



09-164-22100 Energia elèctrica Cementiri 242,98 € 
09-165-21000 Conservació Enllumenat Públic 482,06 € 
09-165-22100 Energia elèctrica Enllumenat Públic 84.598,82 € 

09-9200-21300 Manteniment ascensors Edificis Municipals. 425,34 € 
09-9200-22100 Energia elèctrica Edifici Ajuntament 1.642,20 € 
09-9200-22700 Treballs neteja edif.oficines Pl.Espanya 976,02 € 
09-9206-21300 Manteniment ascensor. edifici Poble Nou 3.631,43 € 
12-4311-22100 Energia elèctrica Fires 3.354,47 € 
12-4311-22611 Despeses generals Fires 52.792,15 € 
12-4311-22700 Treballs neteja i manteniment Fires 161,32 € 
12-432-22700 Trenalls neteja Oficina de Turisme 390,41 € 

13-4310-22611 Despeses Promoció Comercial 225,64 € 
13-4312-22100 Energia elèctrica Mercat 239,58 € 
13-4312-22700 Treballs manteniment i neteja Mercat 2.147,24 € 
14-3375-22100 Energia elèctrica El Casal 914,12 € 
14-3375-22700 Treballs neteja El Casal 813,35 € 

Total suplements de crèdits 303.927,50 
Crèdits extraordinaris 

07-9200-13003 Indemnitzacions 64.900,00 € 
10-151-60904 Urbanització carrer Terol i Parquing 22.087,33 € 

03-3423-62200 Tancament pistes de futbol 238.448,16 € 
Total crèdits extraordinàris 325.435,49 

Aquest expedient té per objecte: 
a) Finançar les factures incloses en el compte de creditors pendents d’aplicar 
a pressupost a 31/12/2016, que porten a aprovació pel Ple de la Corporació i 
que tenen com a font de finançament el superàvit pressupostari.  
b) Finançar el projecte relatiu al tancament de les pistes de futbol sala, 
projecte que es considera prioritari realitzar durant aquest exercici per part 
de la Corporació. 
c) Crear una aplicació pressupostària destinada a finançar possibles 
indemnitzacions al personal que es puguin originar. 
D'acord amb el que determina la legislació vigent, el Ple de l'Ajuntament, per 
majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del grup d’EA – AM, l’abstenció 
del membre del grup de PxC i el vot en contra dels 6 membres del grup de 
CiU, dels 2 membres del grup del PSC – CP i de la regidora no adscrita, Sra. 
Rosa Pertegaz, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar l'expedient núm. 6 de modificació del pressupost de 2017 
amb les variacions dels estats d'ingressos i despeses que seguidament es 
relacionen: 



Modificació de crèdit número 6. Crèdits extraordinaris i suplements crèdits 
Crèdit extraordinari 325.435,49 

Capítol 1: despeses de personal 64.900,00 
Capítol 6: inversions reals 260.535,49 

Suplements crèdits 303.927,50 
Capítol 2: despeses béns corrents i serveis 303.927,50 

Finançament 629.362,99 
Capítol 5: fons de contingencia i altres imprevistos 64.900,00 
Capítol 8. romanent tresoreria despeses generals 564.462,99 

SEGON. Exposar al públic la modificació aprovada durant el termini de 15 dies 
hàbils, tant als taulers d'anuncis com al Butlletí oficial de la província, als 
efectes que els interessats puguin presentar les reclamacions que creguin 
adients. 
TERCER. Elevar la present aprovació a definitiva en el cas que durant el 
termini d'exposició al públic no es presentin reclamacions. 
Intervencions dels membres: 
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz explica que el seu vot en contra 
ha estat perquè l’expedient inclou la indemnització pel comiat d’un 
treballador derivada de la modificació de la relació de llocs de treball 
aprovada abans. 
El regidor Sr. Francesc J. Miró diu que en haver-se manifestat el grup del 
PSC-CP contrari a l’aprovació de la modificació de la relació de llocs de 
treball també han de fer-ho amb la creació de dotació pressupostària per la 
indemnització que se’n derivarà. 
La regidora Sra. Isabel Ferré demana que es concreti si la partida 
d’indemnitzacions de personal està prevista per indemnitzar en cas de 
comiat, responent el Sr. Alcalde que es tracta de crear una partida inicial 
que serà necessària o no en funció de l’acord al que s’arribi amb el 
treballador. Aquesta resposta justifica el vot contrari del grup de CiU. 
 
10. APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDIT NÚMERO 1. 
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per les 
obligacions d’exercicis anteriors, recollides comptablement al compte (4130) 
i (4133), per import total de 365.270,39 euros, contingudes en els següents 
annexes: 

FACTURES VF- RC AMB CONSIGNACIÓ 

aplicació pressupostària codi factura import 



00-9200-22799 126961 1189,15 
   

02-3235-21300 127201 57,41 
   

03-3422-22700 127506 342,44 € 
   

07-9200-22000 127454 1.853,03 € 
   

07-9200-22501 127368 279,71 € 
07-9200-22501 127369 94,67 € 
07-9200-22501 127370 43,03 € 
07-9200-22501 127371 3,41 € 
07-9200-22501 127522 15,60 € 
07-9200-22501 127521 20,39 € 
07-9200-22501 127520 26,47 € 
07-9200-22501 127519 15,88 € 
07-9200-22501 127518 15,88 € 
07-9200-22501 127517 309,65 € 
07-9200-22501 127358 15,88 € 
07-9200-22501 127359 3,22 € 
07-9200-22501 127360 19,40 € 
07-9200-22501 127361 15,88 € 
07-9200-22501 127362 3,22 € 
07-9200-22501 127363 97,90 € 
07-9200-22501 127364 30,88 € 
07-9200-22501 127365 47,64 € 
07-9200-22501 127366 34,41 € 
07-9200-22501 127367 15,88 € 
07-9200-22501 127477 15,88 € 
07-9200-22501 127478 71,90 € 
07-9200-22501 127479 370,52 € 
07-9200-22501 127480 807,21 € 
07-9200-22501 127481 15,88 € 
07-9200-22501 127482 34,41 € 
07-9200-22501 127483 262,90 € 
07-9200-22501 127484 42,67 € 
07-9200-22501 127485 2.939,49 € 
07-9200-22501 127486 3,41 € 
07-9200-22501 127452 57,92 € 



07-9200-22501 127453 52,54 € 
07-9200-22501 127469 3,41 € 
07-9200-22501 127470 32,81 € 
07-9200-22501 127471 3,22 € 
07-9200-22501 127472 324,65 € 
07-9200-22501 127473 3,41 € 
07-9200-22501 127474 15,88 € 
07-9200-22501 127475 16,76 € 
07-9200-22501 127476 44,11 € 
07-9200-22501 127382 97,90 € 
07-9200-22501 127383 22,94 € 
07-9200-22501 127384 3,22 € 
07-9200-22501 127445 4,13 € 
07-9200-22501 127446 8,43 € 
07-9200-22501 127447 3,76 € 
07-9200-22501 127448 91,81 € 
07-9200-22501 127449 24,95 € 
07-9200-22501 127450 65,80 € 
07-9200-22501 127451 41,72 € 
07-9200-22501 127372 3,22 € 
07-9200-22501 127373 13,45 € 
07-9200-22501 127374 3,22 € 
07-9200-22501 127375 3,41 € 
07-9200-22501 127376 26,47 € 
07-9200-22501 127377 15,88 € 
07-9200-22501 127378 55,95 € 
07-9200-22501 127379 161,45 € 
07-9200-22501 127380 24,71 € 
07-9200-22501 127381 15,88 € 

   
09-9200-21300 126460 212,67 € 

 127197 212,67 € 
   

07-9202-22002 127284 637,03 € 
07-9202-22002 127283 921,87 € 
07-9202-22002 127252 697,96 € 

   
09-1533-22199 127466 174,48 € 
09-1533-22199 127352 1.096,14 € 



09-1533-22199 127351 128,67 € 
09-1533-22199 127350 136,34 € 

   
09-165-21000 119922 482,06 € 

   
12-4311-22611 127443 3.127,15 € 
12-4311-22611 127124 115,00 € 

   
13-4310-22611 126392 225,64 € 

  18.525,99 € 
 

FACTURES VF- AD 
Aplicació pressupostària codi factura import AD 

00-9200-22799 127444 1.089,00 € 2944 
05-230-22799 127277 5.991,44 € 46752 
05-230-22799 127468 15.000,00 € 45964 
07-931-22799 127118 2.377,03 € 2338 
07-931-22799 127465 2.377,03 € 2338 

    
08-439-22602 127216 315,00 € 2463 
09-163-22700 127515 12.875,85 € 3425 
09-163-22700 127516 7.000,16 € 3425 

    
09-454-61901 127548 78.190,45 € 77624 

09-9206-21300 127547 3.025,00 € 48139 
12-4311-22611 127219 5.550,00 € 48923 
12-4311-22611 127442 44.000,00 € 52783 

    
01-3321-22700 127488 5.582,11 € 3306 
01-3322-22700 127507 195,20 € 3307 
01-3331-22700 127501 185,37 € 3308 
02-3236-22700 127504 3.578,73 € 3303 
02-3262-22700 127499 1.886,97 € 3305 
02-3237-22700 127495 813,35 € 3304 
03-3420-22700 127508 1.561,63 € 3310 
03-3422-22700 127511 520,55 € 3311 
03-3424-22700 127509 390,41 € 3312 
03-3424-22700 127500 845,90 € 3312 



    
03-3426-22700 127496 390,41 € 3313 
03-3428-22700 126968 1.643,80 € 3314 
03-3428-22700 127493 1.643,80 € 3314 

    
03-3429-22700 127491 845,90 € 3315 
05-2313-22700 127502 1.301,36 € 3300 
05-2312-22700 127497 976,02 € 3299 
06-130-22700 127492 390,41 € 3297 

07-4912-22700 127487 195,20 € 3320 
08-4911-22700 127510 53,76 € 3319 
09-1533-22700 127490 260,26 € 3298 
09-9200-22700 127498 976,02 € 3321 
12-4311-22700 127505 161,32 € 3316 
12-432-22700 127489 390,41 € 3318 

13-4312-22700 127503 2.147,24 € 3317 
14-3375-22700 127494 813,35 € 3309 
09-165-22100 127194 35.452,99 € 1800 
09-165-22100 127206 727,33 € 1800 
09-165-22100 127205 724,73 € 1800 
09-165-22100 127204 702,38 € 1800 
09-165-22100 127388 599,54 € 1800 
09-165-22100 127409 60,19 € 1800 
09-165-22100 127408 173,96 € 1800 
09-165-22100 127407 70,07 € 1800 
09-165-22100 127410 25,31 € 1800 
09-165-22100 126802 510,17 € 1800 
09-165-22100 126458 4.827,36 € 1800 
09-165-22100 126459 39.010,13 € 1800 
09-165-22100 126794 157,25 € 1800 

    
09-164-22100 126798 116,58 € 2876 
09-164-22100 126799 126,40 € 2876 

    
05-2310-22100 126821 292,57 € 2877 
05-2310-22100 127404 429,54 € 2877 

    
05-2312-22100 127411 560,59 € 2878 
05-2319-22100 126807 129,35 € 2881 



05-2319-22100 127389 149,89 € 2881 
    

02-3230-22100 126796 875,11 € 2883 
02-3230-22100 127398 1.132,16 € 2883 

    
02-3231-22100 126809 776,25 € 2884 
02-3231-22100 127401 1.127,45 € 2884 

    
02-3232-22100 126820 1.069,68 € 2885 
02-3231-22100 127399 1.252,99 € 2885 

    
02-3233-22100 126795 1.172,19 € 2886 
02-3233-22100 127394 1.205,85 € 2886 

    
02-3234-22100 126817 225,63 € 2887 
02-3234-22100 126804 152,39 € 2887 
02-3234-22100 127403 189,81 € 2887 

    
02-3236-22100 126806 591,35 € 2893 
02-3262-22100 126811 750,43 € 2897 
02-3262-22100 127387 982,13 € 2897 

    
01-3321-22100 126833 985,97 € 2898 
01-3322-22100 126829 357,07 € 2899 
01-3322-22100 127395 340,76 € 2899 

    
01-3331-22100 126812 383,82 € 2930 
01-3331-22100 127390 371,88 € 2930 

    
14-3375-22100 126816 372,51 € 2932 
14-3375-22100 127392 541,61 € 2932 

    
03-3421-22100 126805 2.263,04 € 2933 
03-3421-22100 127400 2.363,52 € 2933 

    
03-3421-22100 126800 6.808,20 € 2934 
03-3421-22100 127386 6.525,81 € 2934 

    
03-3424-22100 126822 588,29 € 2935 



03-3424-22100 126824 815,99 € 2935 
03-3424-22100 127397 964,68 € 2935 

    
03-3423-22100 126828 518,04 € 2936 
03-3424-22100 126826 535,87 € 2937 
03-3424-22100 127396 779,16 € 2937 

    
03-3425-22100 126830 245,53 € 2938 
03-3426-22100 126823 376,85 € 2939 
03-3426-22100 126825 354,35 € 2939 

    
03-3427-22100 126814 241,08 € 2940 
03-3427-22100 126815 347,28 € 2940 

    
03-3428-22100 126813 3.132,24 € 2941 
03-3428-22100 127391 2.735,69 € 2941 

    
03-3429-22100 126827 327,70 € 2942 
03-3429-22100 127405 438,58 € 2942 

    
12-4311-22100 126835 903,57 € 2943 
12-4311-22100 127393 2.450,90 € 2943 

    
13-4312-22100 126808 239,58 € 2945 
08-4911-22100 126834 314,44 2947 
07-9200-22100 126831 500,54 € 2948 
07-9200-22100 127413 94,99 € 2948 
07-9200-22100 127414 98,01 € 2948 
07-9200-22100 127415 130,12 € 2948 
07-9200-22100 127416 241,35 € 2948 
07-9200-22100 126803 91,52 € 2948 
07-9200-22100 126810 111,61 € 2948 
07-9200-22100 126818 75,33 € 2948 

    
09-9200-22100 127195 1.642,20 € 2953 
09-165-22101 126797 571,75 € 2968 
09-165-22101 127406 621,72 € 2968 
09-165-22101 126819 363,94 € 2968 

    



06-130-22100 127412 1.345,81 € 2508 
09-1533-22100 127402 691,81 € 2509 
09-1533-22100 126801 649,50 € 2509 

 TOTAL 346.744,40 €  
que es tramita d’acord amb allò establert als articles 26 i 60 del Reial decret 
500/1990, de 20 d’abril i la base 20 d’execució del pressupost. 
A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta 
comprovats per la Intervenció els requisits formals dels documents 
(especialment el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es 
regulen les obligacions de facturació) i les operacions aritmètiques 
incorporades al mateix i constant la conformitat a la prestació del servei, 
subministrament o obra per part del personal municipal responsable de 
l’Àrea gestora. 
Vist l’informe de Intervenció de 17 de març de 2017. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres 
del grup d’EA – AM i dels 2 membres del grup del PSC – CP i l’abstenció dels 
6 membres del grup de CiU, del membre del grup de PxC i de la regidora no 
adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar les obligacions d’exercicis anteriors, per import total de 
365.270,39 euros, les quals hauran d’anar finançades en càrrec al 
Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals. 
SEGON. Supeditar l’aprovació d’aquest expedient administratiu a l’aprovació 
definitiva de l’expedient número 6 de modificació del pressupost per 
suplements de crèdits i crèdits extraordinaris. 
 
11. APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDIT NÚMERO 2. 
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per les 
obligacions d’exercicis anteriors, recollides comptablement als comptes 
(4130) i (4313), segons el següent detall: 

FACTURES VF SENSE CONSIGNACIÓ 

vinculació codi factura import 
Aplicació 

pressupostària disponible 
01/33/22 127202 140,98 01-3331-22609  

 127123 181,98 01-3331-22609  
 126777 150,98 01-3331-22609  
 126776 67,99 01-3331-22609  
  541,93 €  4,88 € 
     

05/23/22 127070 14.448,87 € 05-2315-22799 336,64 € 



     
08/43/22 126793 242 08-439-22602  

 127251 1008,33 08-439-22602  
  1.250,33 €  449,08 € 
     

09/92/21 120510 606,43 € 09-9206-21300 30,24 € 
     
  16.847,56 €   

que es tramita d’acord amb allò establert als articles 26 i 60 del Reial decret 
500/1990, de 20 d’abril i la base 20 d’execució del pressupost. 
A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta 
comprovats per la Intervenció els requisits formals dels documents 
(especialment el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es 
regulen les obligacions de facturació) i les operacions aritmètiques 
incorporades al mateix i constant la conformitat a la prestació del servei, 
subministrament o obra per part del personal municipal responsable de 
l’Àrea gestora. 
Atenent al principi doctrinal de “l’enriquiment injust”, per tal d’evitar 
conseqüències lesives per a les parts, i no obstant el informe de Intervenció 
de 17 de març de 2017. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres 
del grup d’EA – AM, l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU, dels 2 
membres del grup del PSC – CP i del membre del grup de PxC i el vot en 
contra de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents 
acords: 
PRIMER. Aprovar les obligacions d’exercicis anteriors, per import total de 
16.847,56 euros, les quals hauran d’anar finançades en càrrec al romanent 
de tresoreria per a despeses generals. 
SEGON. Supeditar l’aprovació d’aquest expedient administratiu a l’aprovació 
definitiva de l’expedient número 6 de modificació del pressupost per 
suplements de crèdits i crèdits. 
 
12. APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDIT NÚMERO 3. 
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per la 
factura relativa a la certificació 6 i liquidació de l’obra “Urbanització carrer 
Terol – Aparcament carrer França, fase II”, de l’empresa Construcciones 3G, 
SA, per import de 22.087,33 euros, que es tramita d’acord amb allò 
establert als articles 26 i 60 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril i la base 
20 d’execució del pressupost. 



A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta 
comprovats per la Intervenció els requisits formals dels documents 
(especialment el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es 
regulen les obligacions de facturació) i les operacions aritmètiques 
incorporades al mateix i constant la conformitat a la prestació del servei, 
subministrament o obra per part del personal municipal responsable de 
l’Àrea gestora. 
Atenent al principi doctrinal de “l’enriquiment injust”, per tal d’evitar 
conseqüències lesives per a les parts, i no obstant el informe de Intervenció 
de 16 de gener de 2017. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres 
del grup d’EA – AM, l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU, dels 2 
membres del grup del PSC – CP i del membre del grup de PxC i el vot en 
contra de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents 
acords: 
PRIMER. Aprovar les obligacions inclosa a l’expedient, en favor de 
Construcciones 3G, SA, per import de 22.087,33 euros. 
SEGON. Supeditar dit acord a la condició suspensiva d’aprovació definitiva 
de l’expedient número 6 de modificació del pressupost per suplements de 
crèdits i crèdits extraordinaris. 
 
13. APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDIT NÚMERO 4. 
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per les 
obligacions d’exercicis anteriors que consten a la relació número 68, de 24 
de febrer de 2017, que ascendeix a 15.019,20 euros, i que comença amb 
Diari de Tarragona- Promicsa, per import de 304,92 euros, i finalitza amb La 
Hispano Fuente en Segures SA, per import de 353,66 euros., que es tramita 
d’acord amb allò establert als articles 26 i 60 del Reial decret 500/1990, de 
20 d’abril i la base 20 d’execució del pressupost. 
A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta 
comprovats per la Intervenció els requisits formals dels documents 
(especialment el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es 
regulen les obligacions de facturació) i les operacions aritmètiques 
incorporades al mateix i constant la conformitat a la prestació del servei, 
subministrament o obra per part del personal municipal responsable de 
l’Àrea gestora. 
Atenent al principi doctrinal de “l’enriquiment injust”, per tal d’evitar 
conseqüències lesives per a les parts, i vist el informe de Intervenció de 16 



de març de 2017. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres 
del grup d’EA – AM, l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU, dels 2 
membres del grup del PSC – CP i del membre del grup de PxC i el vot en 
contra de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents 
acords: 
PRIMER. Convalidació administrativa dels expedients que originen les 
factures incloses a la relació. 
SEGON. Aprovar les obligacions d’exercicis anteriors, per import total de 
32.060,79 euros. 
 
14. APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDIT NÚMERO 5. 
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per les 
obligacions d’exercicis anteriors que consten a la relació número 69, de 24 
de febrer de 2017, que ascendeix a 32.060,79 euros, i que comença amb 
s.e. De Carburos Metálicos SA. per import de 340,82 euros, i finalitza amb 
S.I Alerta, S.L-On Segur, per import de 294,54 euros. que es tramita d’acord 
amb allò establert als articles 26 i 60 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril 
i la base 20 d’execució del pressupost. 
A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta 
comprovats per la Intervenció els requisits formals dels documents 
(especialment el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es 
regulen les obligacions de facturació) i les operacions aritmètiques 
incorporades al mateix i constant la conformitat a la prestació del servei, 
subministrament o obra per part del personal municipal responsable de 
l’Àrea gestora. 
Atenent al principi doctrinal de “l’enriquiment injust”, per tal d’evitar 
conseqüències lesives per a les parts, i vist el informe de Intervenció de 16 
de març de 2017. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres 
del grup d’EA – AM, dels 2 membres del grup del PSC – CP i del membre del 
grup de PxC i l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU i de la regidora no 
adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents acords: 
PRIMER. Convalidació administrativa dels expedients que originen les 
factures incloses a la relació. 
SEGON. Aprovar les obligacions d’exercicis anteriors, per import total de 
32.060,79 euros. 
Intervencions dels membres: 



La regidora Sra. Isabel Ferré recorda que el Sr. Alcalde va dir que no haurien 
de realitzar reconeixements extrajudicials de crèdits, a la qual cosa ella li va 
respondre que era impossible, responent el Sr. Alcalde que ha de donar-li la 
raó, tot i tenir la voluntat, no es pot complir. 
 
15. DONAR COMPTE DEL PLA PRESSUPOSTARI  A MIG TERMINI 2018 – 2020. 
Es dona compte del Decret de l’Alcaldia número 434/2017, de 15 de març de 
2017, d’aprovació del Pla pressupostari de l’Ajuntament d’Amposta per al 
període 2017-2020 que es transcriu tot seguit: 
“Antecedents: 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, estableix a l'article 29 que: "S'elaborarà un pla 
pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l'elaboració dels 
Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació 
pressupostària coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de 
deute públic i de conformitat amb la regla de despesa". 
El mateix precepte disposa a continuació que: 
  " Els plans pressupostaris a mig termini comprendran un període mínim 
de tres anys i contindran, entre d'altres paràmetres: 
          a) Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i de regla 
de despesa de les respectives Administracions Públiques 
          b) Els principals supòsits en que es basen dites projeccions 
d'ingressos i despeses. 
          c) Una avaluació de cóm les mesures previstes poden afectar a la 
sostenibilitat a llarg termini de les finances públiques. 
L’Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament de informació previstes en la Llei Orgànica 
2/2012, estableix a l’article 6 l’obligació de remetre informació sobre els 
plans pressupostaris a mig termini 
Fonaments de dret: 
Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament de informació previstes en la Llei Orgànica 
2/2012. 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local. 
Resolc: 
Primer.- Aprovar el Pla Pressupostari de l'Ajuntament d'Amposta per al 



període 2017-2020, d'acord amb allò establert a l'article 29 de la Llei 
Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Aquest Pla 
consta com a annex al present decret. 
Segon.- Remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques la 
informació corresponent als referits Marcs Pressupostaris a través de 
l'aplicació de captura habilitada en la "Oficina Virtual para la Coordinación 
Financiera con las Entidades Locales", en compliment d'allò establert en la 
Ordre Ministerial 2105/2012, de 1 d'octubre.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
16. APROVACIÓ DEL CANVI DE DENOMINACIÓ DELS CARRERS GARCIA 
MORATO I RUIZ DE ALDA. 
Vista la proposta formulada per la Comissió del nomenclàtor de carrers i 
espais públics d’Amposta, així com el dictamen de la Comissió informativa 
municipal d’ensenyament i cultura, el Ple de la Corporació, per unanimitat, 
acorda: 
PRIMER. Aprovar el canvi de denominació del carrer Garcia Morato que 
passarà a denominar-se carrer d’Eugenio Ribera en honor a aquest 
enginyer que va projectar el pont penjant d’Amposta. 
SEGON. Aprovar el canvi de denominació del carrer Ruiz de Alda que 
passarà a denominar-se carrer Ramon Salas en honor a l’arquitecte 
modernista català del qual són l’actual Museu de les Terres de l’Ebre, 
l’eixample d’Amposta. on es situen les escoles (Museu), partida Quintanes o 
el cementiri d’Amposta. 
TERCER. Ordenar l’exposició pública de l’acord adoptat als efectes del seu 
general coneixement. 
 
17. APROVACIÓ DE LA CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA DELS CARRERS D’AMPOSTA. 
Vista la proposta formulada per la Comissió del nomenclàtor de carrers i 
espais públics d’Amposta, així com el dictamen de la Comissió informativa 
municipal d’ensenyament i cultura, el Ple de la Corporació, per unanimitat, 
acorda: 
PRIMER. Aprovar la correcció lingüística dels carrers d’Amposta. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Regidoria de Cultura 
 
18. ACCEPTACIÓ DE RENÚNCIA A CESSIÓ D’ÚS DE LOCAL DE L’HOTEL 
D’ENTITATS. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 25 de 
març de 2013, va aprovar la cessió de l’ús en concepte de precari d’alguns 



dels locals existents a l’Hotel d’Entitats ubicat a l’edifici de l’antiga central 
d’aigües a les entitats següents: Agrupació de penyes i comissions taurines 
de les Terres de l’Ebre, Associació chilenos hispanos de les Terres de l’Ebre, 
Associació de veïns del barri del Grau, Associació d’equatorians d’Amposta, 
Federació de comerç d’Amposta, Club hípic Amics dels cavalls, Club esportiu 
de pesca Imposita, Associació comarcal del Montsià d’electricistes fontaners 
i afins, Associació Juvenil els 3 gats blaus, Associació turisme Terres de l’Ebre 
(ATUREBRE) i Colla de dolçainers d’Amposta. 
Atenent que el 15 d’abril de 2013 es va formalitzar el conveni de cessió d’ús 
de locals ubicats a l’Hotel d’Entitats situat a l’edifici de l’antiga central 
d’aigües a favor d’entitats/associacions privades sense ànim de lucre, amb 
les entitats mencionades anteriorment. 
Atenent que de conformitat amb l’article 76.1 del Decret 336/1988 pel qual 
s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals, i segons l’acord del Ple 
de 25 de març de 2013 i el conveni de 15 d’abril de 2013, el precari 
s’extingeix, entre d’altres, per la devolució d’aquest per part del precarista. 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. A.H.T., actuant en nom i representació 
de l’associació de turisme rural de les Terres de l’Ebre en la que manifesta la 
renúncia de l’associació a la cessió de l’ús del local de l’Hotel d’Entitats situat 
a l’edifici de l’antiga central d’aigües, que se li va concedir en sessió plenària 
de 25 de març de 2013. 
Atenent que el Ple, en sessió duta terme el 25 de març de 2013, va facultar 
a la Junta de Govern Local  a  cedir l’ús de la resta de locals vacants donant 
compte de l’acord a Comissió Informativa municipal corresponent, però no 
va facultar la Junta de Govern local per conèixer i decidir sobre els casos de 
renúncia de cessió de l’ús dels locals de l’Hotel d’Entitats. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Acceptar la renúncia a la cessió de l’ús del local de l’Hotel d’Entitats 
situat a l’antiga central d’aigües presentada per l’associació de turisme rural 
de les Terres de l’Ebre, extingir la cessió de l’ús i acceptar la devolució del 
bé, amb efectes del dia 2 de febrer de 2017. 
SEGON. Facultar al Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, per a la 
signatura de tots els documents públics i privats necessaris per executar els 
acords anteriors. 
TERCER.  Donar trasllat del present acord als interessats i a la Regidoria de 
joventut i participació ciutadana.  
 
 
 



19. RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR EN MATÈRIA DE GOSSOS 
PERILLOSOS. 
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret de l’Alcaldia número 
1589/2016 de 12 de desembre de 2016, per la infracció dels  articles 3 
apartats 1 i 4, i article 2 apartat 1 de la Llei  10/1999, de 30 de juliol, sobre 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i article 4  i  article 3  
del Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos, consistent respectivament en  portar 
el gos sense certificat del cens municipal, no tenir contractada l’assegurança 
de responsabilitat civil, portar el gos sense morrió a la via pública, posseir el 
gos sense que estigui identificat amb el microxip i portar el gos sense 
llicència municipal, segons denúncia efectuada pels agents de la policia 
local el dia 6 de novembre de 2016 a les 17:45 hores, essent responsable de 
la mateixa la Sra. J.L.M. 
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data  12 de desembre de 
2016 va formular-se acord d'iniciació del procediment sancionador, 
exposant-se els fets imputats, concedint-se un termini de deu dies per a 
formular al·legacions, no havent-se evacuat aquest tràmit dintre del termini 
concedit a l'efecte. 
Resultant que s'han practicat les actuacions que s'han estimat pertinents 
per a l'aclariment del fet, restant de manifest que s'ha vulnerat l'article 3 
apartat 1 i 4, i article 2 apartat 1 de la Llei  10/1999, de 30 de juliol, sobre 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i article 4  i  article 3  
del Decret 170/2002, d’ 11 de juny,  sobre mesures en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos. 
Atenent el que disposen: 
 Article 3 apartat 1 i 4, i article 2 apartat 1 de la Llei  10/1999, de 30 de 

juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i 
article 4  i  article 3  del Decret 170/2002 d’ 11 de juny,  sobre mesures en 
matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 

 Article 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 Article 7 apartats 2 a) i  3 b) i  e) de la Llei  10/1999, de 30 de juliol, sobre 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos 

 Article 11.1 i 10.2  de la Llei  10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos. 

 Article 49 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol de mesures fiscals i 
administratives. 

 Article 34 de la Llei 39/2015,  d’1 d‘octubre del procediment 



administratiu comú de les administracions públiques. 
 Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 

d'aplicació als àmbits competencials de la Generalitat de Catalunya. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Considerar que per part de la Sra. J.L.M., s’han comés infraccions 
dels articles 3 apartats 1 i 4, i article 2 apartat 1 de la Llei  10/1999, de 30 de 
juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i article 
4  i  article 3  del Decret 170/2002, d’ 11 de juny,  sobre mesures en matèria 
de gossos considerats potencialment perillosos. 
SEGON.   Determinar que les infraccions comeses tenen caràcter de  greus. 
TERCER. Imposar a la infractora una multa  per import de  150,25 euros, 
que deurà ingressar a l'Oficina de gestió tributària d'aquest Ajuntament en 
els terminis determinats a l'article 62 de la LGT 58/2003, del 17 de 
desembre de 2003, concretament: si rep la notificació de la present entre 
els dies 1 i 15 fins el dia 20 del mes següent i si la rep entre els dies 16 i 
últim del mes fins el dia 5 del segon mes següent. 
 
20. RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR EN MATÈRIA DE GOSSOS PERILLOSOS. 
Vist el recurs de reposició contra resolució d’expedient sancionador en 
matèria de gossos perillosos, formulat pel Sr. A.L.S.C. contra l’acord del Ple 
de la Corporació, de 30 de gener de 2017.  
Atenent que instruït procediment sancionador en matèria de gossos 
perillosos, el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 30 de gener 
de 2017, va adoptar l’acord, la part dispositiva del qual diu: 
“PRIMER. Considerar que per part del Sr. A.L.S.C., s’han comés infracció a l’article 
2 apartat 2  de la Llei  10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos. 
SEGON.  Determinar que la infracció comesa té el caràcter de greu. 
TERCER. Imposar a l’infractor una multa  per import de  1.500,00 € que deurà 
ingressar a l'Oficina de gestió tributària d'aquest ajuntament en els terminis 
determinats a l'article 62 de la LGT 58/2003, del 17 de desembre de 2003, 
concretament: si rep la notificació de la present entre els dies 1 i 15 fins el dia 20 
del mes següent i si la rep entre els dies 16 i últim del mes fins el dia 5 del segon 
mes següent. 
QUART. Imposar la sanció de comís definitiu del gos mascle que en darrer cas 
deurà ser sacrificat.” 
Atenent que l’acord esmentat fou notificat a l’interessat en data 13 de 
febrer de 2017. 



Atenent que en data 28 de febrer de 2017, l’interessat formula recurs 
potestatiu de reposició contra l’acord esmentat en el que demana es rebaixi 
la sanció  econòmica imposada, tot allò en base a: 
 No existir circumstàncies agreujants de la responsabilitat. 
 El gos serà sacrificat, amb la qual cosa no es tornaran a produir els fets 

que van motivar la resolució sancionadora. 
Atenent el que disposen: 
 Articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, sobre el recurs 
potestatiu de reposició. 

 Article 7 apartat 3,a)  de la Llei  10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos: “Són infraccions greus: 
a) No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions 
que alberguin gossos potencialment perillosos.” 

 Article 11 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol: “Graduació de les sancions 
Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 60,10 a 150,25 
euros, les greus amb una multa de 150,25 a 1.502,53 euros, i les molt greus, 
amb una multa de 1.502,53 a 30.050,61 euros 
2. En la imposició de les sancions s'ha de tenir en compte, per a graduar la 
quantia de les multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris 
següents: 
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de 
la infracció. 
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d'infraccions.” 

 La doctrina jurisprudencial indica que la manca o la insuficiència de 
concreció dels criteris emprats per graduar la sanció imposada pot 
donar lloc a la indefensió de l’interessat, havent-se de rebaixar la sanció 
al seu grau mínim (sentències de: Tribunal Suprem de 9 de desembre 
de 1998,  Tribunal Superior de Justícia de Galícia de 4 de febrer de 1999, 
Tribunal Superior de Justícia de Murcia de 23 de maig de 2001 Tribunal 
Superior de Justícia d’Andalusia - Granada de 30 de juliol de 1999). 

 El Tribunal Suprem a l’estudiar el principi de proporcionalitat de les 
sancions (sentències de 23 de gener de 1989 i 3 d’abril de 1990) ha 
considerat que el caràcter reglat de la potestat sancionadora impedeix 
que l’administració pugui tenir llibertat per escollir solucions diferents, 
però igualment justes, indiferents jurídicament, el que significa que les 
sancions han de ser imposades atenent en cada cas les circumstàncies 
establertes per la normativa aplicable al cas concret per la graduació de 



les sancions a imposar. 
Vist l’informe jurídic emès sobre el recurs interposat, el Ple de la Corporació, 
per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Acceptar el recurs de reposició amb anul·lació de la sanció 
econòmica de 1.500,00 euros i imposició d’una sanció per import de 300,50 
euros, equivalent al doble de la quantia mínima de sanció  a imposar per 
una infracció greu, tot allò en base a que tot i que en la resolució 
impugnada no es detallen explícitament les circumstàncies que han estat 
tingudes en compte per la imposició de la sanció,  si que resulta clar de 
l’expedient que s’ha produït una reincidència en el fet que els animals s’han 
escapolit, el que suposa una reincidència en la manca de la seva vigilància i 
en el compliment de les mesures de seguretat de les instal·lacions que els 
alberguen, motiu pel qual la sanció a imposar no pot ser la prevista per a 
les infraccions greus en el seu grau mínim, sinó que ha de determinar-se 
l’import de la sanció econòmica tenint en compte la producció en dues 
ocasions del fet sancionable.  
La imposició de la sanció de comís de l’animal, no ha estat objecte 
d’impugnació, motiu pel qual es manté. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’interessat i a l’Oficina de gestió 
tributària. 
 
21. MOCIÓ DE PXC PER ELIMINAR EL TOPALL DE 20.000 € PER PODER 
OBTENIR EL 95% DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE 
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. 
Seguidament es dona lectura de la moció següent: 
“De tots els impostos, creiem que aquest és el més injust de tots. En el seu 
dia ja vam augmentar el topall de 7.000 € a 20.000 € perquè la gent pogués 
obtenir la bonificació del 95%. 
Amb les xifres a la mà (adj. Documentació), amb l’augment del topall a 
20.000 €, algunes persones s’han pogut acollir, però d’altres no. 
Estem parlant de gent que ha perdut un familiar (la parella, un pare o la 
mare...) Són persones que viuen i continuen vivint al mateix immoble, no 
han obtingut cap benefici econòmic. Per lo tant és del tot injust que 
l’ajuntament li cobri uns diners per un benefici inexistent. A més estem 
parlant d’uns ingressos inferiors als 10.000 € anuals. 
Per aquesta quantitat, poder eliminar aquest impost, en aquestes 
circumstàncies seria un acte de justícia que noi afectaria l’economia 
municipal. 
Moció per eliminar el topall de 20.000 € per poder obtenir el 95% de 



bonificació de l’impost de transmissions per cas de mortis causa.” 
Intervencions dels membres: 
La moció ha estat defensada en els seus termes pel regidor Sr. German 
Ciscar. 
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz manifesta que s’abstindrà en la 
votació. 
El regidor Sr. Francesc J. Miró diu que el grup del PSC – CP, havent presentat 
en al sessió plenària anterior una moció respecte el cobrament injust 
d’aquest impost no pot deixar de donar suport a la moció. 
La regidora Sra. Isabel Ferré manifesta el recolzament a la moció del grup 
de CiU. 
El Sr. Alcalde diu que el grup d’EA – AM donarà suport a la moció, es tracta 
d’un impost sobre el que el govern de l’Estat ha de moure fitxa en ser injust 
davant una venda amb pèrdua econòmica, fins llavors estan d’acord en 
ajudar en allò que sigui possible. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el 
vot favorable dels 11 membres del grup d’EA – AM, dels 6 membres del 
grup de CiU, dels 2 membres del grup del PSC – CP i del membre del grup 
de PxC i l’abstenció de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, acorda 
aprovar la moció transcrita. 
 
22. MOCIÓ DEL PSC – CP PER INSTAR AL PLE A TRAMITAR SOBRE LA 
REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT. 
A continuació es dona compte de la moció següent: 
“D'acord amb el que preveu el Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista de 
l'Ajuntament d’Amposta sotmet a la consideració del Ple la següent Moció 
La Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
(LOEPSF) recull les tres regles fiscals d'obligat compliment: estabilitat 
pressupostària, deute públic i regla de despesa. 
L'article 11.4 de la LOPESF assenyala que "les corporacions locals hauran de 
mantenir una posició d'equilibri o superàvit pressupostari", mentre que l'art 
32, referit a la destinació del superàvit, assenyala que "aquest es destinarà a 
reduir el nivell d'endeutament". 
La llei 9/2013 de deute comercial, va modificar la llei per permetre als 
ajuntaments que complissin una sèrie de requisits, destinar el superàvit a 
inversions financerament sostenibles, una definició d'inversions que va 
recollir el decret llei 2/2014, de 21 de febrer en seva DA 16. Aquestes 
excepcions en cap cas van donar satisfacció a les demandes municipals ja 



que les condicions per poder acollir-se a la mesura eren importants: haver 
registrat superàvit pressupostari i romanent de tresoreria, que haguessin 
pagat abans els deutes pendents amb proveïdors per complir amb la llei de 
morositat i destinar el sobrant a amortitzar deute. 
Al llarg d’aquests anys aquesta situació ha comportat una paradoxa: els 
ajuntaments són l'única administració en superàvit, estan sanejats i 
compleixen els seus objectius però no poden invertir aquest estalvi. 
A hores d'ara l'administració local s'han convertit en l'administració més 
complidora amb els objectius marcats: el deute local ja ha arribat aquest 
any als objectius del 3% fixats per al 2020, amb quatre anys d'avançament; 
el superàvit de les Entitats Locals, aporta al còmput total d'Espanya mig 
punt del PIB i també compleix amb el sostre de despesa i paga a termini als 
seus proveïdors. 
Per això, és ineludible que el Govern atengui les demandes del conjunt dels 
ajuntaments, i tal com ha plantejat la FEMP en la reunió de la Comissió 
Nacional d'Administració Local (CNAL), els permeti utilitzar el superàvit, que 
aquest any ronda els 4500 milions d'euros. 
Ha arribat l'hora que el Govern escolti, i sigui sensible a les reivindicacions 
dels ajuntaments, les demandes són justes, raonables i necessàries per 
seguir posant els interessos dels veïns per davant de qualsevol altre, i 
continuar duent a terme inversions, desenvolupament i l'enfortiment de 
l'Estat de Benestar 
Els governs locals són l'administració més propera als ciutadans, i més en 
aquests moments de crisi, el Govern no ha de posar traves a la seva tasca 
en la prestació de serveis públics de qualitat. 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament d’Amposta  
presenta per a la seva consideració i acceptació pel Ple Municipal la següent 
proposta d’acord: 
1. Instar al Govern d’Espanya a que desmantelli les contrareformes fetes 
des del 2012, i de manera molt especial les que són resultat de la LRSAL i 
que per tant es permeti que les entitats locals reinverteixin el seu superàvit 
en 2017, sense necessitat de generar nous ingressos pel mateix import, en 
qualsevol tipus d’inversions, a través del projecte de llei de PGE i en el seu 
defecte d'una autorització legal, si s’escau, per a aquesta reinversió que 
sorgeixi de  la pròrroga pressupostària PGE. 
2.  Donar resposta, en el marc del grup d’experts per al finançament local 
posat en marxa recentment, a les demandes dels ajuntaments a través de 
la FEMP per estar en condicions de seguir prestant uns serveis públics de 
qualitat.” 



Intervencions dels membres: 
La moció ha estat defensada en els seus termes pel regidor Sr. Francesc J. 
Miró. 
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz diu que recolzarà la moció i 
demana que el PSOE hi defensi a Madrid, ja que va donar suport, tot i que 
els representants del grup socialista a l’Ajuntament, podien no estar 
d’acord, a la investidura del president Rajoy. El Sr. Miró, diu que ells formen 
part del PSC, no del PSOE i els diputats del PCS van votar en contra de la 
investidura de Rajoy, per tant, creu que aquesta referència sobrava. La Sra. 
Pertegaz diu que efectivament es referia al PSOE i que també ha dit que els 
membres del PSC no estaven d’acord amb el suport. 
El regidor Sr. Ciscar diu que votarà a favor de la moció. 
La regidora Sra. Isabel Ferré indica el suport a la moció del grup de CiU, tot 
dient que tant de bo s’escolti per permetre destinar els diners als ciutadans. 
El Sr. Alcalde exposa la incongruència que representa haver de destinar 
obligatòriament els diners a amortitzar préstec, el que significa que l’estat 
no permet posar els diners al carrer en benefici dels bancs, havent-se de fer 
una fórmula surrealista per destinar el superàvit a inversió: amortitzar 
préstec i concertar-ne un de nou per finançar aquelles inversions que es 
podrien haver finançat directament amb el superàvit; l’any passat, encara 
l’Estat va permetre destinar el superàvit a inversions sostenibles, tot i que el 
concepte de sostenibilitat era tan curiós com no considerar-la la inversió 
per arranjar les goteres del pavelló d’esports. Diu que recolzaran la moció i 
espera que serveixi per permetre destinar el superàvit a qualsevol inversió i 
no només a les considerades sostenibles per l’Estat o exclusivament a 
amortitzar préstec. 
Després de les intervencions transcrites, el Ple de la Corporació, per 
unanimitat, acorda prestar la seva aprovació a la moció de la que s’ha donat 
compte. 
 
23. MOCIÓ DEL PSC – CP PER INSTAR AL PLE A TRAMITAR LA MILLORA EN 
L’ORDENACIÓ DE LA CIRCULACIÓ DEL TRÀNSIT DE L’AV. DE LA RÀPITA 
DAVANT LA BENZINERA BON ÀREA GUISSONA. 
Tanmateix es dona lectura a la moció següent: 
“Atès que l’avinguda de la Ràpita és una de les principals entrades a la 
ciutat. 
Atès que al final d’aquesta avinguda, en el número 226,  hi ha una benzinera 
i que donada l’afluència de vehicles que volen accedir a l’establiment, es 
produeixen sovint situacions que acaben alterant el normal funcionament 



del trànsit amb el conseqüent perill  d’accidents. 
Proposta d’acord: 
Primer. Que es faci  un estudi amb la policia local per tal de  realitzar les 
actuacions necessàries en aquest punt d’aquesta via per evitar accidents 
entre vehicles.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els termes en que ha estat presentada el regidor Sr. 
Francesc J. Miró, afegint que la mateixa situació es dona a carrer Salvador 
Dalí, en el qual es deuria actuar en la mateixa línia. 
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz s’abstindrà en la votació, en 
considerar que amb dues senyals que ja han estat instal·lades n’és suficient 
per la regulació del trànsit 
El regidor Sr. Ciscar, la regidora, Sra. Isabel Ferré i el Sr. Alcalde, en nom 
dels grups de PxC, CiU i EA – AM, respectivament, manifesten el seu 
recolzament a la moció, indicant-se pel darrer d’ells que li consta que ja s’ha 
fet alguna actuació; però, que es seguirà actuant en arres a la seguretat. 
Amb les intervencions transcrites, el Ple de la Corporació, per majoria, amb 
el vot favorable dels 11 membres del grup d’EA – AM, dels 6 membres del 
grup de CiU, dels 2 membres del grup del PSC – CP i del membre del grup 
de PxC i l’abstenció de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, acorda 
aprovar la moció transcrita. 
 
24. MOCIÓ DEL PSC – CP PER INSTAR AL PLE A SOL·LICITAR A LA 
GENERALITAT UNA OFICINA, PRÒPIA O COMPARTIDA AMB 
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL, DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA, EN 
VISTA DE LA SUPRESSIÓ DEL SERVEI QUE ACTUALMENT ESTÀ PRESTANT ALS 
CONTRIBUENTS DEL MONTSIÀ L’OFICINA LIQUIDADORA D’IMPOSTOS DE LA 
GENERALITAT, ARTICULADA ACTUALMENT AL REGISTRE DE LA PROPIETAT 
NÚM. 1 D’AMPOSTA. 
Finalment es dona lectura a la moció que diu: 
“A partir de l’1 de setembre del 2017, l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) 
exercirà totes les actuacions que actualment li permet el marc autonòmic i 
estatutari en matèria de gestió dels tributs cedits, que són entre d’altres: la 
recaptació executiva dels contribuents que tinguin deutes pendents amb 
l’administració, l’Impost sobre Successions i Donacions (ISD) i l’Impost sobre 
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD)...  
Segons el govern de la Generalitat   l’Agència Tributària de Catalunya 
assumirà les funcions d’atenció i informació al contribuent, comprovació, 
liquidació i recaptació d’aquests tributs que actualment es realitzen als 



Registres de la Propietat amb un conveni amb la Generalitat. 
Pel que fa al desplegament territorial, a part  les quatre seus que l’ATC té a 
Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona s’afegiran 15 noves oficines pròpies 
que s’ubicaran arreu del territori en funció de la població i de les necessitats 
administratives de cada demarcació.  
D’acord amb les previsions del Govern els 15 municipis que comptaran amb 
una nova oficina territorial són Barcelona (Poblenou), Terrassa, Sabadell, 
Granollers, Sant Feliu de Llobregat, Vilafranca del Penedès, Mataró, 
Manresa, Vic, Santa Coloma de Farners, la Bisbal d’Empordà, Figueres, la 
Seu d’Urgell, Reus i Tortosa.  
En aquestes oficines els ciutadans podran obtenir assessorament i realitzar 
qualsevol tràmit tributari i de pagament i liquidació dels impostos.  
En un segon nivell de desplegament, s’ubicaran funcionaris de l’Agència 
Tributària de Catalunya en oficines compartides amb l’Administració local.  
Està previst obrir 12 nous punts de servei tributari. Aquestes oficines 
compartides se situaran a Igualada, Vilanova i la Geltrú, el Vendrell, Cervera, 
Olot, Valls, Móra d’Ebre, Solsona, Berga, Ripoll, Vielha i Tremp.  
Atès que l’oficina liquidadora d’Amposta està ubicada en la seu del Registre 
de la Propietat núm. 1 d’Amposta i des del Govern de la Generalitat es té 
previst eliminar aquesta oficina de la capital del Montsià, per la qual cosa és 
deixarà de  donar a la ciutat d’Amposta un servei de proximitat  i de major 
eficàcia als ciutadans dels 12 municipis  que formen la comarca  i a la Entitat 
Municipal Descentralitzada d’Els Muntells, amb una població total de més 
de  70.000  habitants.  
Atès que d’acord en les previsions fetes pel titular del Departament 
d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras,  
l’Agencia Tributaria de Catalunya obrirà una nova oficina territorial pròpia a 
Tortosa, en règim de lloguer i amb una despesa anual de 10.800 €. 
Aquest fet ens obligarà  a desplaçar-nos a Tortosa a particulars, gestories, 
notaries, despatxos d’economistes, entre d’altres, per obtenir un servei que 
actualment tenim a la nostra ciutat, i que deixarem de tenir. I posa de 
manifest la poca voluntat i sensibilitat del Secretari d’Hisenda de la 
Generalitat, el rapitenc Lluís Salvadó, quan declara que aquestes noves 
oficines oferiran proximitat al contribuent.  Proximitat que no veiem per 
enlloc, tot al contrari del que es pretén, amb una major centralització del 
servei.   
Atès que la ciutat d’Amposta disposa d’una oficina de Base-Gestió 
d’Ingressos, i que actua sota els principis d'eficàcia, d'innovació tecnològica i 
d'eficiència, amb voluntat d’una millora constant dels serveis que ofereix. 
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Aquesta oficina  podria ser un punt de servei tributari per formar part de la 
xarxa complementaria d’oficines compartides amb les administracions 
locals. 
Atès que l’ajuntament d’Amposta disposa actualment de locals buits en 
propietat, i pot cedir-los de manera gratuïta per poder ubicar una  oficina 
pròpia de  l’Agència Tributaria de Catalunya per reforçar i millorar la 
proximitat dels serveis als contribuents. 
Proposta d’acord: 
Primer:  Reclamar al Govern de la Generalitat, que Amposta com a capital 
del Montsià tingui una oficina pròpia de l’Agència Tributària de Catalunya o 
disposar d’una oficina compartida amb administracions locals, per tal de no 
perdre aquest servei que s’ofereix a la nostra ciutadania i a la resta de 
població de tota la  comarca. 
Segon:  Cedir un local propi de l’ajuntament per a poder ubicar la 
continuïtat de la prestació tributaria, en el cas d’obtenir una oficina pròpia 
de l’Agència Tributària   
Tercer: Obtenir el suport del Consell Comarcal del Montsià i la complicitat 
del conjunt dels municipis de la comarca, per veure’s afectats per aquesta 
decisió tant injusta des del punt de vista territorial i demogràfic.” 
Intervencions dels membres: 
La regidora Sra. Anna Tomàs defensa la moció presentada en els seus 
propis termes. 
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz votarà a favor de la moció en 
considerar que la Generalitat en aquest aspecte, enlloc de descentralitzar 
torna a centralitzar. 
El regidor Sr. German Ciscar diu que votarà a favor de la moció, tot i pensar 
que l’objectiu es col·locar familiars, el que es fa es crear oficines per poder-
lo col·locar, amb l’excusa de crear estructures d’estat, l’exposició de la 
moció li sembla correcta, tot i que considera trist haver de regalar un local. 
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que el grup de CiU votarà a favor de la 
moció, en entendre que tot el que s’exposa a la moció és cert i si 
l’Ajuntament té la capacitat per cedir un local ha de fer-ho, el que no es pot 
es seguir perdent serveis. 
El Sr. Alcalde manifesta que donaran suport a la moció, tot i que els serveis 
es mantindran com així s’ha confirmat en les gestions realitzades per a que 
es segueixi igual, la previsió és que es tramiti un conveni amb BASE que 
permetrà mantenir el servei a Amposta. Tot i el que ha dit, considera que 
s’ha d’aprovar i tramitar la moció per veure que diuen. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, 



acorda prestar la seva aprovació a la moció transcrita. 
 
25. PRECS I PREGUNTES. 
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz diu que ha vist un Decret de 
l’Alcaldia sobre la llicència del carrer Itàlia, 32 i pregunta el motiu pel qual a 
comissió es va informar que no s’ha donat la caducitat i ara si. El Sr. Alcalde 
diu que no és la seva intenció amagar res, els tècnics municipals mantenien la 
opinió de que no s’havia produït la caducitat del procediment; però, el lletrat 
extern va informar que la més recent jurisprudència inicia el còmput del 
termini de prescripció des de la data de la resolució d’inici del procediment i 
no des de la notificació d’aquesta a l’interessat, motiu pel qual es va optar per 
declarar la caducitat i tornar a iniciar el procediment en no haver prescrit 
l’acció. 
El regidor Sr. German Ciscar formula els precs següents: 
- Els veïns de Poble Nou del delta pateixen un mal servei de subministrament 
d’aigua potable, la xarxa està destrossada i encara hi ha canonades de 
fibrociment i plom, estem davant una mala praxi de la concessionària que 
porta a que els veïns hagin d’emplenar garrafes d’aigua per poder-se dutxar 
quan es produeixen sovint talls de subministrament, considera que ha de fer-
se fora d’Amposta a SOREA, preguntant-se el motiu de no haver fet el canvi de 
les canonades. El Sr. Alcalde respon que saben del malestar dels veïns de 
Poble Nou, també sap del no canvi de les canonades de plom on 
suposadament haurien d’estar-ho, motiu pel qual es fan canviar gratuïtament 
a la concessionària. Per solucionar el subministrament de Poble Nou es va fer 
una proposta de canvi de la canonada impossible d’assumir, demanant-se 
una nova proposta de solució, la qual s’està analitzant ja que consideren un 
tema prioritari solucionar els problemes de subministrament a Poble Nou. 
- Hi han diversos solars i habitatges abandonats que encara figuren inscrits al 
Registre de la propietat a nom del propietari, tot i que les entitats bancàries 
han executat les accions que tenen sobre ells; però, no se’ls han inscrit al seu 
nom al Registre de la propietat, amb la qual cosa en no ser el propietari 
registral, ni els mantenen ni paguen els impostos. Proposa s’arribi a acords 
amb els propietaris nominals per tal que efectuïn la cessió de l’ús dels 
immobles en favor de l’Ajuntament i així aprofitar de forma gratuïta aquest 
immoble en benefici de la ciutat, aconseguint, a més a més, la reacció de les 
entitats bancàries per realitzar la inscripció en el Registre i així poder-los fer 
complir les seves obligacions de manteniment i de pagament dels impostos. 
El Sr. Alcalde respon que és un tema a estudiar, ja que desconeix en quina 
situació restarien les persones que poguessin ocupar els immobles amb 



aquesta cessió d’ús i durant quant temps. El Sr. Ciscar diu que encara que 
només siguin 3 o 6 mesos, serviria per casos d’urgència social i a més no 
suposaria cap cost econòmic, ni cap pèrdua. El Sr. Alcalde diu que passarà el 
tema a estudi dels serveis jurídics. 
El regidor Sr. Francesc J. Miró formula: 
- El prec de que un cop derogada l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
drets d’examen, aquesta encara s’ha vingut aplicant, per exemple a la 
convocatòria d’una plaça d’auxiliar de biblioteca i demana que es posi fil a 
l’agulla per tal que no es segueixi aplicant aquesta taxa. La Sra. Interventora 
explica que fins que la derogació de la taxa no sigui definitiva, ha de seguir-se 
aplicant. El Sr. Miró diu que aquesta no pot ser excusa (el propi Sr. Alcalde ha 
dit en aquesta sessió que amb un certificat de l’acord plenari de canvi de 
denominació d’un carrer n’era suficient encara que no s’hagués publicat 
l’anunci); es podria fer una moratòria per evitar l’aplicació de l’ordenança fins 
la seva definitiva derogació. I que fins i tot es podria haver retardat la 
convocatòria a  fi i efecte de poder-se presentar tothom El Sr. Alcalde respon 
que si es factible es farà i si no ho és no es farà. 
- Pregunta en quina situació està la licitació del bar del futbol, respon el 
regidor delegat d’esports, Sr. Marc Fornós, que el proper 12 de juny acaba la 
concessió, estant-se preparant la licitació pública per la nova adjudicació. 
La regidora Sra. Isabel Ferré formula les preguntes següents: 
- Es va adjudicar la venda d’una finca rústica, un veí diu que per aquesta finca 
passa el lligallo de Comes, si és cer no es podia fer aquesta venda, pregunta si 
eren coneixedors d’aquesta afectació i, en el seu cas, com ha estat possible 
efectuar aquesta venda. El Sr. Alcalde diu que no es coneixia aquesta possible 
afectació pel lligallo, que s’està comprovant, fins que es defineixi l’adquirent 
de la finca ha paralitzat la tanca que estava fent. La Sra. Ferré diu que abans ja 
s’havia atirat la possible venda de la finca per aquesta afectació, responent el 
Sr. Alcalde que a voluntat es arreglar-ho si finalment afectés. 
- Es van adjudicar contractes d’arranjament de camins a 2 empreses diferents, 
les quals han demanat al mateix temps ampliació del termini per executar 
l’obra, pregunta el motiu d’aquest ampliació. Respon el Sr. Alcalde que 
l’ampliació s’atorga en base a un informe tècnic que justifica el motiu de 
l’ampliació del termini. Pel que fa a la petició d’ampliació en el mateix 
moment, el regidor Sr. Daniel Forcadell diu que els empreses van apurar 
massa en fer la petició i després de valorar-ho amb els serveis tècnics es va 
presentar la petició. 
- Pel que fa a les contractacions temporals de personal, pregunta, si alguna 
vegada es renuncia pel primer escollit, la proposta de contractació es fa 



sempre en favor del següent o es realitza alguna altra prova per seleccionar a 
la persona a contractar, en qualsevol cas demana s’informi sobre el criteri que 
es segueix perquè s’han donat els dos casos. El Sr. Alcalde respon que 
desconeix els casos concrets, en qualsevol cas en cada cas s’està a la 
convocatòria. La Sra. Ferré diu que en cas de renúncia en un cas s’ha cridat al 
segon aspirant i en un altre s’ha optat per fer una nova prova, per això volia 
saber si hi havia un criteri únic o si per a cada cas concret s’està al que disposa 
la convocatòria. 
- Fa 1 o 2 sessions del Ple es va dir que l’empresa adjudicatària del contracte 
de la neteja de dependències municipals havia estafat a l’Ajuntament arran 
una ampliació del contracte, el seu grup desconeix quines actuacions s’han fet 
únicament tenen coneixement d’un acord de la Junta de Govern Local de 
modificació de l’errada en l’acord d’ampliació del contracte en base a un 
informe del Coordinador dels serveis al territori, motiu pel qual demana 
s’informi al respecte. El Sr. Alcalde explica que es farà arribar l’informe tècnic 
que justifica l’errada, en un primer moment es va optar pel procediment de 
correcció de l’errada material; però, davant el recurs de l’empresa s’ha hagut 
d’incoar el procediment d’anul·labilitat de l’acord d’ampliació del contracte. La 
Sra. Ferré diu que si ho ha entès bé, arran de la pregunta es deixa sense 
efectes l’acord d’ampliació; però, respecte els diners que es va dir es van 
pagar de més s’ha fet alguna cosa. La Sra. Secretària, d’ordre del Sr. Alcalde, 
diu que fins que no s’acabi el procediment d’anul·labilitat, que s’ha iniciat a 
partir d’un informe tècnic, no es podrà fer la reclamació; el Sr. Alcalde diu que 
s’informarà en quan es tingui més informació. El regidor delegat de serveis, 
Sr. Daniel Forcadell explica que l’acord d’ampliació del contracte es tira enrere 
en detectar-se l’error, ara estan esperant la resolució per tirar endavant, si és 
possible, la reclamació dels darrers 4 anys, en comissió informarà del 
desenvolupament. 
El regidor Sr. Ciscar diu que la seva no va ser una pregunta, sinó la exposició 
d’uns fets després de preguntar a la Secretària i al regidor. Agraeix que es 
reconegui la seva feina que ha comportat un estalvi de 15,.000 euros i la 
recuperació de 1040 hores anuals de lliure disposició; això es treballar i 
fiscalitzar, les hores enganyant van produir-se quan la Sra. Ferré estava al 
govern. Aquesta diu que simplement ha preguntat com estava l’assumpte i 
espera que quan acabi aquest assumpte es sàpiga tot en ser la seva voluntat 
que les coses es facin el millor possible; en qualsevol cas l’ampliació del 
contracte no es va fer estant ella governant sinó que es fruit d’un error del 
càrrec de confiança de l’actual equip de govern, per tant no se la pot fer 
responsable de tot. El Sr. Ciscar diu que l’error data de pocs mesos enrere, 



des de 2012 el control de les hores des de 2012 si que era responsabilitat de 
l’equip de govern del qual formava part la Sra. Ferré i, si no es va actuar abans 
va ser perquè no es volia. Acaba la Sra. Ferré dient que si s’ha estafat, s’ha de 
reclamar; però, que abans s’ha de demostrar. 
- Pregunta si es farà la cessió al Parc Natural dels terrenys que es van adquirir 
per al club de pesca i si enguany es farà el dragat. Respon el Sr. Alcalde que 
no es farà cap actuació fins que no hi hagi una ubicació per al club de pesca 
sense cap problema. És cert que per la ubicació dels actuals terrenys el Parc 
es va interessat en la cessió i va plantejar el canvio d’ubicació, la passada 
setmana es van mirar uns terrenys que no van agradar als pescadors, s’està 
treballant en l’assumpte. Per que fa al dragat fa més d’un any que es va 
sol·licitar autorització per fer-lo; però, el tràmit s’ha complicant força, en 
especial pel tractament que s’ha de donar al material que s’extragui del 
dragat. 
 
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dóna per 
acabada la sessió, essent les vint-i-una hores i cinquanta minuts, i de tot el 
que s’ha tractat es formula la present acta de la que, com a Secretaria 
certifico. 
 
 

L’ALCALDE,                                   LA SECRETÀRIA, 
 
 


